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Zdrowe żywienie  
w szkołach  

od 1 września  
(str. 6)

Ratujmy  
radioterapię  
w Otwocku!  

(str. 5)

zdrowa szkoło!
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  dla osób prywatnych i firm
  monitorowanie pojazdów on-line i na telefonie
  zabezpieczenie przed kradzieżą
  szybka lokalizacja pojazdu w razie awarii lub 

wypadku
  generowanie alarmów (prędkość, obszar, brak 

zasilania)
  blokada rozruchu pojazdu
  monitoring prędkości pojazdów
  jednorazowa opłata za 3 (trzy) lata usługi
  zniżki w składce na ubezpieczenie pojazdu
  bezpłatne porady prawne w razie wypadku

Kontakt:  
512-356-292

Lokalizatory pojazdów GPS
Satelitarny nadzór pojazdów

q  NOWOŚĆ! Laser frakcyjNy eMerGe PaLOMar  
usuwanie zmarszczek, redukcja blizn, rozstępów i blizn 
potrądzikowych; certyfikat FDA

q  ZabieGi aNtyceLLuLitOWe  
Alidya i Aqualyx oraz Nanopore Turbo Roller

q  DePiLacja LaserOWa w promocyjnych cenach:  
bikini + pachy 250 zł, pozostałe okolice -30% 

q  LaserOWe ZaMykaNie NacZyNek VariLite 

q  ZabieGi PieLęGNacyjNe i PiLiNGi cheMicZNe 
dla każdego rodzaju skóry w cenie od 89 zł

Zapraszamy!
Informacje o nowościach i aktualnych  

promocjach na naszej stronie internetowej 
www.medikocentrum.pl  

oraz na Facebooku

Warszawa – stara Miłosna
ul. jeździecka 21f/17, ii p.

tel. 22 40 30 765
530 51 22 45

Godziny otwarcia:  
pon.-pt. 9-20, sob. 9-14

w w w.mediko centrum.pl

We wrześniu 20% 
rabatu dla uczniów 

i studentów!
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Hanna Bąbik 
Spotkania indywidualne  

w Pizzerii Carmelo, ul. Trakt Brzeski 50a,  
w poniedziałki w godz. 17.00-18.00 

po wcześniejszym umówieniu  
mailowo babikhanna@gmail.com  

lub telefonicznie 502 087 556

Joanna Januszewska-Miśków 
Spotkania indywidualne  

w poniedziałki w godz. 16-17, 
pok. 119 w Urzędzie Dzielnicy Wesoła 

po wcześniejszym umówieniu  
mailowo jm.januszewska@gmail.com lub 

telefonicznie 537 49 00 48

Dyżury radnych
ze Stowarzyszenia „Sąsiedzi dla Wesołej”  

(dawniej Stowarzyszenia Sąsiedzkiego Stara Miłosna)

Drodzy Czytelnicy

Za nami gorące dni i gorące sprawy. Tego lata nie 
było wytchnienia dla działaczy Stowarzyszenia. 
Nieprzerwanie toczyły się zmagania wokół 
przebiegu obwodnicy (str. 4 ). W samym środku 
wakacji dołączyła do nich nagląca potrzeba ratowania oddziału 
radioterapii w Otwocku (str. 5). Na ukojenie nerwów dobrze 
wpływała jednak darmowa joga na trawie (str. 19).

Przed nami bardzo wiele. Zaczynający się rok szkolny przyniesie 
nie mało zmian, zwłaszcza w żywieniu dzieci (str. 6). Nasze 
Stowarzyszenie w dalszym ciągu promuje wyjście z nauką 
na świeże powietrze poprzez lekcje przyrody w terenie (str. 9) 
i malarskie plenery (str. 7). Czas też pomyśleć o dodatkowych 
zajęciach. W naszej gazetce na stronach 16-18 znajdziecie 
Państwo całe ich menu.

Miłej lektury! 
ReDAKCjA

13 września 2015 r.
Zakręt, ul. Ks. Iwaniuka 1

Dożynki 
Gminno-Parafialne

11.00 Uroczysta Msza Święta
12.30 Uroczystości obrzędowe „Koło Gospodyń Wiejskich Glinianka”
13.40 „Teatr na Zakręcie” – występ uczniów szkoły dwujęzycznej SMART SCHOOL
14.00 Występ Warszawskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Gaik”
15.30 Koncert Chóru GOK „Mienia River”
17.00 Koncert zespołu „Orkiestra Dni Naszych”
18.00 Kabaret z Konopi
19.15 Koncett zespołu GOK „S.M.A.K. Band”
20.30 Koncert zespołu „Klezmafour”
21.30 Show Laser Dance
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K iedy większość z nas cieszyła się upal-
nym latem, aktywni mieszkańcy, or-

ganizacje lokalne i niektórzy urzędnicy 
próbowali przekonać Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad do zmiany re-
komendacji wariantu WOW przez centrum 
Wesołej.

W czasie wakacji, do siedziby GDDKiA 
wpłynęło w sumie ponad 800 protestów: 
556 przeciwko rekomendowanemu warian-
towi zielonemu (przez centrum dzielnicy) 
i 294 podpisy (zebrane na 8 protestach) prze-
ciwko wariantowi czerwonemu (przecinają-
cemu ul. 1 Praskiego Pułku na wysokości ulicy 
Prusa). Dla porównania, tylko 21 nadesłanych 

wniosków wyraziło swoje poparcie dla wa-
riantu zaproponowanego przez drogowców. 

Nie do przyjęcia
Najostrzej na temat zielonego wariantu 
przez centrum zaprotestował wojewoda 
mazowiecki, Jacek Kozłowski. – Jest nie 
do przyjęcia – komentował pod koniec lip-
ca w „Gazecie Stołecznej”. – Nie można na 
terenie zurbanizowanym ignorować kwestii 
urbanistycznych. Ta inwestycja całkowicie 
zmieni układ przestrzenny dużej części mia-
sta – tłumaczył swoje stanowisko. W piśmie 
przesłanym do GDDKiA na rekomendacji nie 

zostawił suchej nitki. W kilkunastu punktach 
zmiażdżył drogowców za wybór trasy, tłu-
macząc dlaczego wskazany przez GDDKiA 
jest zły. Przede wszystkim wybrany przebieg 
WOW zdegraduje przestrzeń w centrum 
Wesołej z najważniejszymi budynkami uży-
teczności publicznej: ratuszem, szkołami, 
sklepami i punktami usługowymi, kościołem 
i remizą strażacką. Wojewoda zarzucił też 
drogowcom, że w opracowaniu wariantów 
pominęli lub zaniżyli wagę kwestii przestrzen-
nych i społecznych. Jako przykład podał las 
wzdłuż ulicy Niemcewicza, przeznaczony do 
wycinki pod obwodnicę, z którego od lat ko-
rzystają uczniowie pobliskich szkół w ramach 
lekcji przyrody. 

Zmiana terminów
GDDKiA nie zamierza się wycofać ze swojej 
rekomendacji. Ostateczną decyzję w sprawie 
WOW podejmie Regionalny Dyrektor Ochro-
ny Środowiska, który wyda decyzję o środo-
wiskowych uwarunkowaniach dla budowy 
Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Począt-
kowo w/w dokument miał zostać podpisa-
ny we wrześniu, jednak 31 lipca 2015 roku 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Warszawie zamieścił obwieszczenie o wy-
dłużeniu terminu na wydanie decyzji środo-
wiskowej do 11 stycznia 2016 r. Powód: ocze-
kiwanie na brakujący raport o oddziaływaniu 
ww. przedsięwzięcia na środowisko, oczeki-
wanie na opinię Państwowego Wojewódz-
kiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, 
oraz zapewnienie udziału mieszkańców 
w tzw. konsultacjach społecznych i potrzebie 
zapewnienia stronom postępowania możli-
wości wypowiedzenia się przed wydaniem 
decyzji co do zebranych dowodów, materia-
łów oraz zgłoszonych żądań.

Walczymy dalej! 
joANNA GoRzelińSKA

Co nowego w sprawie Obwodnicy?

Ostry protest przeciwko WOW 
przez centrum Wesołej

zielOny KOntrA czerWOny 
liczba protestów, które wpłynęły do 

GDDKiA w sprawie obwodnicy

     556 –  przeciwko wariantowi  
zielonemu przez centrum

     294 –  przeciwko wariantowi  
czerwonemu

nasze Stowarzyszenie prowadzi  
zbiórkę publiczną  

„nie  DlA OBWODnicy  
przez centruM WeSOłeJ”

Szczegóły w ramce na str. 3
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n owoczesny oddział radioterapii 
w Otwocku miał zaledwie dwa i pół 

roku. udzielił w sumie pomocy trzem ty-
siącom pacjentów. teraz ginie.

Radioterapia to metoda leczenia nowotwo-
rów za pomocą napromieniowania, standard 
w światowej medycynie, a także owoc badań 
Marii Curie-Skłodowskej. Dzięki niej można 
bardzo szybko, z dnia na dzień, zmniejszyć 
wielkość nowotworu atakującego ważne dla 
życia organy. Radioterapia ratuje życie pod 
warunkiem, że jest dostępna od ręki. 

Dla nas już nie jest. Obecnie w stan likwida-
cji został postawiony jeden z zaledwie trzech 
ośrodków prowadzących to leczenie na Ma-
zowszu. Świeżo wybudowany, nowoczesny 
oddział radioterapii w Otwocku od 1 sierp-
nia br. nie przyjmuje już nowych pacjentów. 
W ciągu dwóch miesięcy zostanie nieodwra-
calnie zlikwidowany, bo NFZ odmówił zakon-
traktowania jego usług, mimo że są integralną 
częścią leczenia onkologicznego, prowadzo-
nego dla pacjentów NFZ w Otwocku, oraz 
pomimo deficytu tych zabiegów w całym 
województwie Mazowieckim i oczywiście 
mimo spełniania przez placówkę wszystkich 
wymaganych norm z pozytywną oceną Kon-
sultanta Krajowego włącznie.

Przez tę decyzję pacjenci onkologiczni ze 
szpitala w Otwocku będą musieli stać w ko-

lejkach po zabiegi w Ursynowskim Centrum 
Onkologii lub w oddalonym o 60 km Wieli-
szewie. W podobnej sytuacji znajdzie się jedna 
piąta pacjentów radioterapii w całym woje-

wództwie, która do tej pory była przyjmowana 
w Otwocku. A trzeba dodać że w pozostałych 
dwu ośrodkach już wcześniej panował niezno-
śny ścisk. Już kilka stacji telewizyjnych oraz ga-
zet opisało tę sytuację: kolejki pacjentów cze-
kających tygodniami i miesiącami na zabiegi, 
których skuteczność zależy od pośpiechu. Do 
tego urzędnicy NFZ, którzy nawet występując 
w bezpośredniej konfrontacji z tymi informa-
cjami dalej z kamiennymi twarzami twierdzili, 
że żadnych kolejek nie ma a dostęp do zabie-
gów jest na poziomie europejskim. To już po-
ziom zaprzeczania rzeczywistości znany do-
tąd tylko z rosyjskiej propagandy. W tym czasie 
otwockie aparaty już przestały pracować, bo 
przez dwa lata walki o kontrakt NFZ obsługi-
wały państwowych pacjentów za darmo i na 
więcej prywatnej placówki nie stać. Nikt nie 
jest w stanie zrozumieć dlaczego, po zakon-
traktowaniu w Otwocku dwóch części lecze-
nia onkologicznego (chirurgii i chemioterapii) 
urzędnicy odmawiają rozpisania w tym miej-
scu konkursu na trzeci konieczny w pełnym 
leczeniu rodzaj zabiegów. Ten kolejny absurd 
uderza przede wszystkim w chorych w naj-
bliższych nam dzielnicach i miejscowościach. 

zbieranie podpisów pod petycją o ura-
towanie Otwockiego Oddziału trwa od 
lipca w samym Otwocku, rembertowie, 
Wawrze, Wesołej i celestynowie a w for-
mie elektronicznej – w całym kraju. przy-
łączcie się proszę i podpiszcie:

http://www.petycjeonline.com/ 
petycja_w_sprawie_obrony_przed_ 

zamkniciem_centrum_radioterapii#form

DoRoTA WRońSKA

Ratujmy radioterapię w Otwocku – petyCja

Dorota Wrońska o sobie: Angażując się 
w tę akcję spłacam dług. Gdyby nie radio-
terapia nie byłoby mnie tutaj, ani żadnego 
z moich urodzonych już po chorobie dzie-
ci. Nie mam miłych wspomnień z samego 
leczenia, ale z trzydziestu lat życia w peł-
nym zdrowiu, które mi ono dało – jeszcze 
jak! A ile tych lat jeszcze przede mną?

Joanna Januszewska o sobie: Uważam, 
że zaangażowanie w tę akcję to mój obo-
wiązek. Na początku tego roku byłam 
pacjentką tego nowoczesnego centrum. 
Przez 3 tygodnie codziennie tam jeździ-
łam na zabiegi. Byłam pod wrażeniem 
profesjonalnej organizacji, miłej i oddanej 
pacjentowi obsługi. Zupełnie nie rozu-
miem, jak można zamykać tak potrzebną 
i dobrze funkcjonującą palcówkę.

Andrzej Wroński, lekarz onkolog: W przy-
padku zmian nowotworowych w mózgu 
lub kręgosłupie nie zastosowanie radio-
terapii w ciągu czterdziestu ośmiu go-
dzin grozi śmiercią, trwałym kalectwem 
i bardzo trudnym do opanowania bólem. 
Razem z moimi pacjentami przeżywam 
to na co dzień i boli mnie obojętność 
urzędników na cierpienie chorych. Więcej 
niż obojętność – zwyrodniała głupota, bo 
przecież odmawianie pacjentom dostę-
pu do zabiegów radioterapii nie przynosi 
w rzeczywistości żadnych oszczędności. 
Pogorszony stan pacjenta to koszty więk-
sze niż prawidłowe leczenie.

Koniec radioterapii

zamiast końca kolejek
Odzyskajmy leczenie w Otwocku! Podpisz petycję!

Pełen zakres usług
Wejdź i wyjdź z uśmiechem!

 501 783 662, 509 336 323

Prywatny Gabinet Stomatologiczny  

REDENTAL  
Marzena Głaz-Koperska

ul. Słowackiego 53a (wejście od Norwida) 
Warszawa-Wesoła

DOBRY DENTYSTADOBRY DENTYSTA

Warszawa – Stara Miłosna, ul. Jeździecka 21F/17
Galeria Sosnowa, II p., tel. 22 40 30 765

Lekarze specjaLiści

• ginekolog • laryngolog • chirurg • 
• ortopeda • dermatolog • internista • 

 • endokrynolog • badania USG •

R e K L a M a
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n owy rok szkolny 2015/2016 zapisze się 
w historii polskiej edukacji, bo od wrze-

śnia wszystkie placówki oświatowe mają 
być zdrowe. przynajmniej na papierze!

Mniej tłuszczu, mniej soli i mniej cukru. 
Więcej warzyw, owoców i żywności bogatej 
w wapń. Takie są ogólne zalecenia ministra 
zdrowia, który w najnowszym rozporządze-
niu z 26 sierpnia 2015 r. określił jakie produkty 
będą mogły być sprzedawane w sklepikach 
szkolnych oraz serwowane w stołówkach 
oświatowych od nowego roku szkolnego. 

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia jest reakcją na przeraża-
jące statystyki, według których polskie dzie-
ci tyją najszybciej w Europie, a co czwarty 
uczeń ma problemy z nadwagą!

Szkoda tylko, że kluczowy dokument poja-
wił się na kilka dni przed rozpoczęciem roku 
szkolnego, powodując chaos i panikę wśród: 
ajentów sklepików szkolnych, dyrektorów 
placówek oświatowych oraz firm cateringo-
wych, które każdego dnia gotują dla polskich 
uczniów.

Kilka dni na zapoznanie się z nowymi 
przepisami i wcielenie ich w życie to niema-
łe wyzwanie! Pesymiści szacują, że ze szkół 
może zniknąć nawet 90 procent sklepików 
szkolnych, bo niewiele osób zdecyduje się na 
wdrożenie mocno restrykcyjnych przepisów 
w ekspresowym czasie.

Zmiany w sklepikach szkolnych
Z bufetów znikną nareszcie napoje: gazowane, 
energetyzujące oraz sztucznie słodzone. Nie 
będzie można sprzedawać chipsów, ciastek, 
paluszków, cukierków, batonów oraz innych 
przekąsek typu fast food. Koniec z pszennymi 
bułkami. Od nowego roku szkolnego kanapki 
muszą być z mąki razowej, pełnoziarnistej lub 
bezglutenowej. Obowiązkowo wzbogacone 
o warzywa lub owoce. Z chudą wędliną (np. 
z indyka), rybą, jajkiem lub serem (z wyjątkiem 

topionego!). Na czarnej liście znalazły się też, 
m.in.: salami, majonez i musztarda. 

Resort zdrowia proponuje, żeby w sklepi-
kach znalazły się przede wszystkim: sałatki, 
warzywa, owoce, surówki, mleko niesłodzo-
ne, jogurty i serki z ograniczoną zawartością 
cukru oraz soki, musy i przeciery owocowe, 

warzywne oraz koktajle przygotowywane na 
bazie mleka. Sprzedawana woda, herbata, 
kawa zbożowa i napary owocowe mają być 
niesłodzone. Wyjątek stanowi jedynie słodze-
nie miodem. Świetnie, że nowe rozporządze-
nie promuje przede wszystkim picie wody. 
Każdy uczeń powinien mieć do niej nieogra-
niczony dostęp. W wielu warszawskich szko-
łach pojawiły się już źródełka z kranówką, 
która jest zdatna i bezpieczna do picia (wię-
cej na temat akcji „Warszawska kranówka” na 
stronie www.wiemcojem.um.warszawa.pl).

Zmiany na stołówkach
Z jadłospisów znikną dania na bazie produk-
tów typu instant. Zupy nie będą mogły być 
gotowane na kostkach rosołowych. Przy-
najmniej raz w tygodniu dzieci będą musiały 
zjeść rybę, a do każdego obiadu trzeba od 
września podawać porcję warzyw i owoców. 
Rozporządzenie ograniczyło również serwo-
wanie potraw smażonych – do jednego razu 
w tygodniu.

Najważniejsza lekcja
Nowe przepisy obowiązują, od 1 września we 
wszystkich placówkach oświatowych w Pol-
sce. Od nowego roku szkolnego nie wolno 
też reklamować zakazanej żywności na te-
renie szkół, przedszkoli żłobków, ani w ich 
pobliżu.

Za złamanie przepisów grożą kary finanso-
we. Sanepid może nałożyć na ajenta sklepiku 
lub stołówkę mandat w wysokości od 1000 
do 5000 zł, a dyrektor może rozwiązać umo-
wę z prowadzącym sklepik bez wypowiedze-
nia, w trybie natychmiastowym.

Ustawa, która właśnie weszła w życie to 
pierwszy ważny krok w walce z otyłością 
polskich uczniów, ale też wielkie wyzwanie 
dla szkół, sklepikowych ajentów, rodziców 
i uczniów. Zapoczątkowana właśnie lekcja 
zdrowego żywienia dzieci jest równie ważna 
jak lekcja polskiego, chemii, czy matematyki, 
a właściwie dużo ważniejsza, bo choć nikt 
z niej w przyszłości nie będzie zdawał matury, 
to zaważy na życiu każdego ucznia!

joANNA GoRzelińSKA

Bez majonezu
i salami

Lekcja zdrowego żywienia dzieci

KOnKurS FOtOGrAFiczny „Mój zdrowy lunchbox”
przyślij do nas zdjęcie zdrowego lunchboxu  
i wygraj książki o zdrowym odżywianiu.

Do wygrania 5 książek Joanny Gorzelińskiej  
„piramida w kuchni na wynos”

na zdjęcia czekamy  
do 15 października 2015 r.

stowarzyszenie@staramilosna.org.pl

R e K L a M a
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P oczątek wakacji dla uczestników Plene-
ru Malarskiego Śladami Canaletta, był 

czasem wyjątkowym. Upalne dni skąpane 
w słońcu młodzież od 13 do 18 lat spędziła 
na malowaniu współczesnych fragmentów 
warszawskiego pejzażu, które przed wiekami 
oglądał włoski malarz. Naszą podróż Śladami 
Canaletta rozpoczęliśmy od wystawy obra-
zów Mistrza w Zamku Królewskim oraz od 
wysłuchania koncertu organowego kompo-
zytorów z okresu baroku.

W kolejne dni malowaliśmy Starówkę War-
szawską od strony Pragi, barokową zabudo-

wę Wilanowa, ufundowany przez królową 
Marysieńkę Sobieską Kościół Św. Kazimierza 
na rynku Nowego Miasta, a także modelkę 
w stylowym stroju. Projekt był współfinanso-
wany ze środków m.st. Warszawa oraz przez 
Stowarzyszenie Sąsiedzkie Stara Miłosna. Ry-
sunki oraz obrazy olejne będą prezentowa-
ne na wystawie poplenerowej w Bibliotece 
Publicznej w Wesołej, Gimnazjum 119, oraz 
w Ośrodku Kultury Wesoła. 

Zapraszam!

pomysłodawczyni projektu, malarka i pedagog  
– GRAżYNA BANY

Plener pełen słońca
Projekt współfinansuje

Nad Wisłą Rysunek joanny Mikulskiej, lat 18

Wilanów

Grazyna Bany  
podczas korekty

R e K L a M a

Skrzynia Urodzinowa  
to fantastyczny pomysł na sprawną organizację urodzin!
Wystarczy tylko przyjść do naszego sklepu z solenizantem, najlepiej tydzień lub dwa przed  
planowaną imprezą. Dziecko wybiera u nas z półki te zabawki, które chciało by dostać, a my dajemy 
BEZPŁATNE wkładki (tak jak ta z MINIONKAMI), które następnie trzeba dołączyć do zaproszeń.
Zaproszeni goście przychodzą i wybierają zabawki z dedykowanej skrzyni, a przy kasie  
otrzymują RABAT 5% za tzw. ZAKUPY GRUPOWE. I GOTOWE :) 
Oszczędzamy czas, pieniądze i nerwy dziecka w przypadku nietrafionego prezentu!
Cała usługa jest BEZPŁATNA!

Karty Jurassic World  
Mega Zestaw
39,99 zł

Katalog Lego  
lipiec-grudzień 
2015
BEZPŁATNY
Zapraszamy po NOWE  
katalogi LEGO.  
Klocki z nowej kolekcji  
JUŻ DOSTĘPNE!!!

tel. 793-450-509, 793-390-069   |   znajdziesz nas na 

ul. Jana Pawła 23/25 lok. U4B2
(pasaż Pogodna)

05-077 W-wa Wesoła

ZABAWKI Ponad 10 000 produktów w jednym miejscu!
Jedyny w Warszawie sklep ZABAWKoWy 

z komnatą gier i salą lego
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W dniach 3-7 sierpnia w malowniczym Długosiodle powsta-
wała kolejna część murala poświęconego życiu na wsi. Ma-

lowidło ma już 22,5 m szerokości i 2,70 m wysokości i stoi w parku 
nieopodal monumentalnego kościoła zaprojektowanego przez 
znanego architekta piusa Dziekońskiego.

Zespołem artystów tworzących mural od początku kieruje artysta 
malarz Wieńczysław Pyrzanowski, który jest także autorem projektu 
wszystkich części murala.

Mural tworzą ludzie młodzi: Zuzanna Trzcińska i łukasz Dymiński 
(studenci warszawskiej ASP), Helena Wieczorek i Dominika Małgow-
ska. „Fenomenem tego muralu jest to, że jest on zarazem ścieżką 
edukacyjną jak i dziełem sztuki” – mówi Wieńczysław Pyrzanowski.

Fragment, który powstał sierpniu br. prezentuje wszystkie fazy żniw 
tak jak to wyglądało 50 czy 100 lat temu: żęcie, zbieranie i wiązanie 
w snopki, ustawianie ich, a następnie ładowanie na wozy.

Starsi mieszkańcy wsi mówili malarzom, że do żniw wychodziło się 
jak do kościoła – w czystych białych ubraniach. Z godnością.

Realizacji murala patronują od początku gmina Długosiodło wspól-
nie z lokalnym stowarzyszeniem Homo Homini.

MjP

Żniwa na Muralu

„nic nie może przecież wiecznie trwać…” śpiewała przed laty 
nieodżałowana Anna Jantar. i jak to w życiu bywa, raz się 

coś zaczyna, raz kończy. Dziś przyszło mi odnotować, że z dniem 
31 czerwca b.r. państwo Maria i Józef romanowscy zdecydowa-
li się zlikwidować prowadzone ostatnie dwadzieścia lat, dobrze 
nam wszystkim znane delikatesy rOMA.

Lokal na rogu ulic Jana Pawła II i Jodłowej wpisany był niejako 
na stałe w pejzaż naszego osiedla. Posiadał stałych klientów, którzy 
przez te wszystkie lata niemal dzień w dzień gościli w jego progach, 
a dla wielu było to niemalże rytuałem. 

Sklep rozwijał się wraz z rosnącym osiedlem i wraz z nim ulegał 
przeobrażeniom. Powstał jako jeden z pierwszych na nowym osie-

dlu w 1995 roku. Był to czas kiedy wokół zamieszkały był dopiero 
co trzeci dom. Wówczas w jego trzech segmentach oprócz sklepu 
spożywczego mieściły się jeszcze sklep hydrauliczny i bar. Pewna 
niedogodność związana szczególnie z tym ostatnim spowodowa-
ła, że dość szybko zniknęły, a po pewnym czasie ich miejsce zajęła 
kwiaciarnia, która z kilkuletnią przerwą również funkcjonowała jesz-
cze do czerwca. 

Właściciele mieli dobrą rękę do zatrudniania personelu stąd w „Ro-
mie” zawsze panowała przyjazna atmosfera. Ta z kolei powodowała, 
że było to miejsce nieformalnych spotkań sąsiadów, dla których było 
to jedno z nielicznych miejsc by na chwilę przystać i porozmawiać ze 
sobą. Najmilej jednak będziemy wspominać spotkania z Panią Marią 
nazywaną przez nas zdrobniale Panią Marylką. Ta niezwykle sympa-
tyczna osoba zawsze znajdowała czas by zmienić dwa zdania i każdy 
mógł liczyć na jej ciepłe słowo. Pan Józef z kolei nadzorował zaopa-
trzenie co w branży spożywczej i interesie czynnym zwykle od wcze-
snych godzin porannych przez 360 dni w roku było pracą niezwykle 
pochłaniającą i ciężką. Stąd, działając jakoby na zapleczu, był on na 
co dzień jakby mniej widoczny. Być może te uciążliwości przesądziły 
o przemyślanej decyzji, podjętej nieco wcześniej, by dać sobie więcej 
spokoju i wytchnienia, skupiając się na innych prowadzonych przez 
siebie przedsięwzięciach.

W tym miejscu, dziękując za te wszystkie wspólnie spędzone lata, 
chciałbym w imieniu naszej lokalnej społeczności życzyć Pani Marii 
i Panu Józefowi dalszych sukcesów i dużo siły, tak bardzo potrzebnej 
w realizacji kolejnych wyznaczonych przez siebie celów!

ADAM CiećWieRz

Dwa słowa o delikatesach Roma
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Zostań
KustosZę!
Zabawa dla dorosłych 

oraz dzieci!

stwórZ własną 
galerię!

Wystarczy wyciąć re-

produkcje wzdłuż przery-

wanych linii, posmarować 

klejem i nakleić np. na 

swojej klatce schodowej!Promuj 
sZtukę! 

Przydadzą się:1. Nożyczki 2. Klej  w sztyfcie 3. Odrobina odwagi obywatelskiej :)

W tym numerze 
Gazetki Sąsiedzkiej przedstawiamy sylwetkę genialnego Vincenta van Gogha, wielkiego pioniera sztuki nowoczesnej!

konKurs:
Kto jest autorem tego 

obrazu?
Odpowiedzi prosimy 
kierować pod adres:  
makumba123@gmail.com. Dla 

zwycięzcy specjalna 

nagroda! galeriaKlatKa.wordpress.com

Dla najodważniejszych 

kustoszy specjalna 

nagroda! Opisz nam 

swoją przygodę tutaj: 

makumba123 
@gmail.com

r adości z obcowa-
nia z przyrodą nie 

nauczymy się z ksią-
żek. nawet Ministerstwo Oświaty to zauwa-
ża i zaleca lekcje na świeżym powietrzu. 
A już absolutnym błędem byłoby zamknąć 
się w klasach w Wesołej, gdzie w odległo-
ści kilkunastu minut marszu od dowolnej 
szkoły można znaleźć prawdziwe cuda. 

Mamy tu organizmy wskaźnikowe, mó-
wiące o stanie środowiska i relikty dawnych 
epok. Są miejsca, gdzie gatunki drzew toczą 
ze sobą bitwy, które zadecydują o przyszłości 
naszych lasów. Odnajdziemy organizmy cen-
ne i chronione a obok nich niepożądanych, 
obcych najeźdźców.

„Nornik Łąking” dla szkół 
i przedszkoli

Tej wiosny gody żaby moczarowej były tak 
blisko, że uczniów z SP 353 udało się tam 
przyprowadzić w czasie jednej godziny 
lekcyjnej, ale to był wyjątkowy wyczyn bo 
zwykle na dobry spacer potrzebne są dwie. 
Z uczniami z gimnazjum nr 120 znaleźliśmy 
pięknie ususzonego padalca. Eksponat ten 
mam do dzisiaj, choć lekko podłamany przez 
uwielbiających go przedszkolaków. Z tymi 
przedszkolakami już drugi rok z rzędu budu-
jemy uliki dla pszczół murarek.

Z większości naszych szkół nie trudno dojść 
do miejsc, gdzie regularnie bywają i zostawia-
ją swoje ślady łosie (poroże, które widać na 
zdjęciu, zostało znalezione w trakcie warszta-
tów Nornik łąking 200 m od granicy zabudo-
wań). Wszędzie pełno ciekawych miejsc. Ale 
to od Was, rodzice, będzie zależało, czy takie 
lekcje się odbędą, bo program „Nornik łąking” 
nie ma w tym roku dofinansowania i lekcje są 
odpłatne (wycieczka dwugodzinna – 15 zł od 
ucznia, nauczyciele i opiekunowie bez opłat). 

W soboty dla wszystkich  
wstęp wolny

Kontynuujemy tradycję sąsiedzkich spacerów 
w soboty. To trochę dłuższe wycieczki. W te-
renie spędzamy zwykle około trzech godzin. 

Tematy są też dla trochę bardziej dojrzałych 
przyrodników, chociaż dla maluchów zawsze 
znajdzie się złocenie szyszek, wykopywanie 
mrówkolwów, konkursy z drobnymi nagro-
dami i inne zabawy. 

Tej jesieni przejdziemy się na pewno jesz-
cze raz trasami obydwu wariantów planowa-
nej obwodnicy w Wesołej. Jedna sobota bę-
dzie poświęcona zbadaniu jak trasa szybkiego 
ruchu wpływa na otoczenie. Wybieramy się 
więc z odpowiednim sprzętem pomiarowym 
na wycieczkę wzdłuż trasy Siekierkowskiej. 
Możliwe są również wycieczki do najbliższych 
rezerwatów: Lasu Sobieskiego i Bagna Jacka. 
Szczytem marzeń byłoby bukowisko łosi na 
Poligonie Rembertowskim. Wszystko będzie 
zależało od liczby (i dzielności) chętnych oraz 
pogody. Szczegóły zawsze na stronie www.
staramilosna.org.pl i na stronie facebookowej 
„Nornik łąking”.

Najbliższy sobotni „Nornik łąking” w so-
botę 12 września. Zbiórka o godzinie 11.30 
przy leśnych wiatach obok parkingu ratusza 
(skrzyżowanie ul. 1 Praskiego pułku i Niem-
cewicza). Idziemy trasą tzw. „zielonego wa-
riantu” obwodnicy WOW. 

DoRoTA WRońSKA

Nornik Łąking – lekcje przyrody najlepsze w terenie

Kontakt: dowronska@gmail.com 
tel. 796159929

R e K L a M a
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p ozostając niejako w wakacyjnym kli-
macie przygodowo-podróżniczym 

wspomnimy dziś historię niewiarygod-
nego wyczynu, którego dokonał niegdyś 
młody chłopak ze Starej Miłosny, harcerz 
Jerzy Jeliński. W latach 1926-28 mierząc 
się z ludzką słabością, niebezpieczeń-
stwami i wieloma innymi kłopotami odbył 
samochodową podróż dookoła świata. 
Wyprawa sprzed blisko dziewięćdziesięciu 
lat do dziś rozpala ludzką wyobraźnię…

Odważny i bohaterski młodzian
Jerzy Jeliński chował się w patriotycznej ro-
dzinie jako najmłodsze dziecko pośród liczne-
go rodzeństwa. Wcześnie stracił ojca, a pod-
czas wycofywania się Rosjan w 1915 roku 
przejętą wojennymi wydarzeniami matkę. 
Rozpoczął wówczas naukę w jednym z war-
szawskich gimnazjów i jako uczeń szóstej 
klasy, tuż przed wyjściem Niemców, został 
członkiem milicji mającej za zadanie utrzy-
mać porządek w mieście. Miał wtedy szesna-
ście lat. Po ustaniu działań wojennych, chcąc 
realizować dziecięce marzenia o dalekich po-
dróżach zaciągnął się do Marynarki Wojennej. 
Tam zastała go wieść o nadciągających pod 
Warszawę wojskach bolszewickich. Był rok 
1920. Wraz z pokaźną grupą kolegów mary-
narzy złożył wniosek o możliwie najszybszą 
możliwość przeniesienia na front, na co ko-
mendantura w Pucku przystała. Walczył pod 
Ostrołęką gdzie w tym samym czasie poległ 
jego brat Czesław. Kilka dni później sam został 
poważnie ranny, a nad długą rekonwalescen-
cją przez cały czas wisiało widmo odjęcia 
prawego ramienia. Wtedy jak sam wspomi-
nał narodził się pomysł by służyć ojczyźnie 
poprzez propagowanie polskości za granicą. 
I tak ku jego uciesze, zaraz po dojściu do zdro-
wia, natknął się w gazecie na takie ogłoszenie: 
„Wybieram się w podróż naokoło świata na 
rowerze. Poszukuję jako towarzyszy dzielnych 
sportowców…”. To było to czego szukał.

Od idei do jej realizacji
Autorem ogłoszenia był Eugeniusz Smosarski 
(brat słynnej aktorki Jadwigi). Nasz bohater 
wraz z Janem ławą, kolegą ze szkoły mor-
skiej nawiązali z nim kontakt i tak rozpoczę-
ły się przygotowania do projektu, o którym 
niebawem stało się głośno. Pewnego dnia do 
grupy śmiałków zgłosił się operator filmowy 
Bruno Brettschneider, który zaproponował 
swój udział i udokumentowanie ekspedycji 
na kliszy filmowej. Tym sposobem powstał 
czteroosobowy zespół. 

W czasie długich rozważań nad wyprawą 
pojawił się spór o metodę przemieszczania. 
Pierwotnie zakładany rower został wyparty 
najpierw przez motory, a ostatecznie przez 

samochód. I tu zaczął się poważny problem 
ekonomiczny ponieważ dysponowano nie-
wielkimi zasobami pieniężnymi. Wszyscy pra-
cowali na pensjach, Jerzy Jeliński był wówczas 
pracownikiem warszawskiego kierownictwa 
Marynarki Wojennej. By zebrać potrzebną 
kwotę na zakup pojazdu przyszli podróżnicy 
wyprzedawali wszystko czym dysponowa-
li: biżuterię, zegarki, a nawet co elegantsze 
ubrania. Tym sposobem zakupiono podwozie 
od jednego z najsłynniejszych aut w dziejach 
motoryzacji, Forda T. Nadwozie typu kampin-
gowego zamówiono natomiast w Central-
nych Warsztatach Samochodowych. 

Gdy auto było już gotowe przystąpiono 
do przygotowania ekwipunku. By ujednoli-
cić stroje całej czwórki przygotowano jed-
nakowe na całym świecie umundurowanie 
skautowskie: krótkie granatowe spodenki, 
frencze instruktorskie, pasy skórzane, sze-
rokie kapelusze, koszulki khaki i wzorzyste 
krawaty łowickie. Do tego pantofle z grubej, 
żółtej skóry. Dzięki temu uzyskano też duże 
poparcie Naczelnictwa Harcerstwa Polskie-
go. Dzięki wojskowym koneksjom członków 
wyprawy Ministerstwo Spraw Wojskowych 
dołączyło do wyposażenia harcerzy dwa ka-
rabiny maszynowe z częściami zapasowymi 
i kilkuset ładunkami, do tego każdy posiadał 
swój własny rewolwer i nóż skautowski. Tak 
dla bezpieczeństwa. 

Kiedy wszystko było niemal gotowe jeden 
z zaprzyjaźnionych, doświadczonych inżynie-
rów zaproponował by przed wyjazdem odbyć 
rajd dookoła Polski. Według niego miało to 
służyć próbie, w której jeśli samochód wy-
trzyma polskie drogi to na pewno da sobie 
radę nawet w Afryce… Tak też poczyniono.

Wielka wyprawa
O wyprawie było już wtedy głośno. Liczne 
instytucje wspierały ją w sobie możliwym 
zakresie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
samo załatwiło m.in. 28 bezpłatnych wiz 
paszportowych do krajów na całym świecie. 
Dużego wsparcia udzieliły również Automo-
bilklub Polski i Polski Komitet Olimpijski. Mot-
tem wyprawy było nieść polską propagandę 
na wszystkich kontynentach stąd tuż przed 
wyjazdem odbyły się audiencję u prezydenta 
RP Ignacego Mościckiego, kardynała Alek-
sandra Kakowskiego i marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Sulejówku. Ten ostatni w swoim 
stylu powiedział: „Podejmujecie wielkie pro-
pagandowe dla Polski dzieło. Gdy opaszecie 
flagą polską kulę ziemską, zameldujcie się 
u mnie. Lecz w przeciwnym razie nie poka-
zujcie mi się na oczy…” 

Wyprawa rozpoczęła się 30 maja 1926 roku 
w dniu obchodów jubileuszu polskiego skau-
tingu, podczas wielkiej uroczystości w Parku 
Agrykoli. Asysta sportowców odprowadziła 

wyprawę do Wawra. Kierowca, Jerzy Jeliński, 
który stał się niejako liderem grupy, przejechał 
jeszcze Traktem Brzeskim obok rodzinnego 
domu po czym przez Siedlce, Lublin, Lwów 
i Kraków skierował się do Czechosłowacji. 

W Pradze polskich skautów przyjął prezy-
dent Tomas Masaryk, a Automobilklub Cze-

Historia Wesołej

Wielka podróż 
Jerzego Jelińskiego

jerzy jeliński z marszałkiem Piłsudskim i jego 
rodziną w Sulejówku

jerzy jeliński i Bruno Brettschneider podczas 
przejazdu przez Kraków

jerzy jeliński wraz z kompanami u Benito 
Mussolliniego w Rzymie

jerzy jeliński podczas przejazdu przez Saharę

jerzy jeliński z ambasadorem RP i komendantem 
skautów amerykańskich przed Białym Domem 

w Waszyngtonie
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ski uhonorował międzynarodową odznaką 
klubową. Była to pierwsza z kilkudziesięciu 
późniejszych. Następnie udano się do Wied-
nia i Budapesztu gdzie na zamku królewskim 
naszych chłopców ugościł regent Królestwa 
Węgier, admirał Miklos Horthy. Kolejnymi 
przystankami były Belgrad i Zagrzeb w Jugo-

sławii po czym skierowano się do Włoch. Tam 
m.in. przez Triest, Wenecję, Genuę i Florencję 
wyprawa dotarła do Rzymu, gdzie najpierw 
na specjalnej audiencji przyjął ją papież Pius 
XI i jeszcze tego samego dnia Benito Mussol-
lini. „Duce”, zapalony miłośnik automobilizmu 
nakazał nadać sprawie rozgłos i następnego 
dnia zdjęcia ze spotkania obiegły większość 
poczytniejszych gazet w Italii. A o to przecież 
chodziło. 

W Rzymie wyprawie ubył pierwszy 
z uczestników. Stało się to za sprawą nie-
miłego incydentu z udziałem kapitana Alek-
sandra Klotza, oficera Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego, również przebywającego 
w gościach. Otóż Jan ława lubił na klapie 
swojej marynarki przyczepiać podarowane 
mu po drodze odznaczenia. I tak obok krzy-
ża harcerskiego zawisły kolejno ordery: Wa-
lecznych, Za front bolszewicki, Powstańca 
Wielkopolskiego i Górnośląskiego, ponadto 
wyróżnienia francuskie, węgierskie i austriac-
kie. Choć koledzy ostrzegali go przed dużym 
nietaktem jaki popełnia, nic sobie z tego nie 
robił. I kiedy ten zapytany przez kapitana kie-
dy i za co otrzymał ordery nie umiał na pyta-
nie odpowiedzieć, oficer sporządził protokół, 
a polski konsulat odesłał delikwenta do kraju.

Na pokładzie Forda zostały trzy osoby. Po-
dróżnicy ruszyli na południe skąd promem 
przeprawili się do Afryki.

Z Tunisu wyruszono w stronę Algieru. Zbli-
żał się okres wielkanocny 1927 roku. Wobec 
braku funduszy na zakup kolejnych taśm fil-
mowych ekspedycję opuścił Bruno Brettsch-
neider. W Algierze wyczerpały się ostatnie 
zapasy pieniężne. Jedynie paliwa i smarów 
było pod dostatkiem dzięki listowi z warszaw-
skiego oddziału firmy Vacuum Oil Company, 
dzięki któremu uzyskiwano je za darmo od 
przedstawicielstw tej firmy na całym świecie. 
Żeby dorobić, Jerzy Jeliński zdecydował się 
na żmudną wyprawę po pustyni, którą finan-
sowała przebywająca w owym miejscu, bo-
gata turystka z Polski. Po przejechaniu setek 
kilometrów gorących piasków i powrocie do 
Algieru, już tylko dwuosobowa wyprawa uda-
ła się stronę Casablanki skąd statkiem popły-
nęła do Nowego Jorku. Był lipiec 1927 roku.

Tu ekspedycję spotkał kolejny cios. Z po-
wodów zdrowotnych musiał ją opuścić Eu-
geniusz Smosarski. Tym sposobem u stóp 
Statuy Wolności młodzian ze Starej Miłosny 
został sam z wysłużonym Fordem oraz jed-
nym dolarem i pięćdziesięcioma centami 
w kieszeni. Z wielką pomocą przyszedł wów-
czas konsul generalny RP, który zaopieko-
wał się dzielnym skautem, skontaktował go 
z liczną polonią i amerykańskimi automo-
bilklubami oraz organizacjami skautowskimi. 
Organizując mu wykłady, w których opowia-
dał o swojej podróży i o Polsce Jerzy Jeliński 
odłożył skromną sumę na dalszą eskapadę, 
po czym ruszył do Waszyngtonu. W stolicy 
przyjął go w Białym Domu prezydent Stanów 
Zjednoczonych Calvin Coolidge. 

Kolejnym celem było Detroit. Sztandarowe 
miasto przemysłu motoryzacyjnego, z któ-
rym wiązała się nadzieja na chociaż drobny 
remont wysłużonego auta. Na spotkaniu 
z prezesem firmy Ford padło zobowiąza-

nie na kapitalny remont auta, co znacznie 
polepszyło by sytuację podróżnika. Jednak 
jeden z przedstawicieli polonii poszedł w za-
parte i postawił sobie za punkt honoru by 
zorganizować naszemu harcerzowi lepszy 
samochód. Dotarł on do przedstawicieli fir-
my Buick, którzy byli zdecydowani sprzedać 
nowiutkie, potężne auto za połowę ceny 
rynkowej. Z pomocą znów przyszły wykłady 
i hojnie opłacające bilety tłumy miejscowych 
Polaków. Bardzo szybko udało się uzbierać 
potrzebną kwotę. Radości Jerzego Jelińskie-
go nie trzeba chyba opisywać…

Kolejno przez Bufflo, wodospady Niagary 
i Chicago ruszył przez całą Amerykę na za-
chodnie wybrzeże. Celem była Floryda gdzie 
znów miał wsiąść na statek. W słonecznym 
stanie zwiedził Los Angeles i był gościem wy-
twórni Metro-Goldwyn-Mayer w Hollywood. 
Na statek do Japonii wsiadł w San Francisco. 
Po drodze, korzystając z przystanku objechał 
Wyspy Hawajskie. Był to już rok 1928.

Prze Jokohamę dotarł do Tokio. W cza-
sie zwiedzania Kraju Kwitnącej Wiśni przeżył 
trzęsienie ziemi. Po objechaniu wszystkich 
ważniejszych miast dotarł przez Chiny i Bliski 
Wschód do Kanału Sueskiego, skąd przepły-
ną do Francji. W Pałacu Elizejskim przyjął go 
prezydent Gaston Doumergue, a w kolejnym 
punkcie podróży król Belgii Albert. Przez 
Niemcy druh Jeliński mknął już tylko by jak 
najszybciej stanąć na polskiej ziemi. Kiedy 
przekroczył granicę był owacyjnie witany 
w każdym miejscu, przez które zmierzał do 
Warszawy. Podróż swą zakończył pośród 
wiwatującego tłumu na dziedzińcu Zamku 
Królewskiego w dwa lata i cztery miesiące od 
jej rozpoczęcia. 

Jerzy Jeliński za swój wyczyn został uho-
norowany przez prezydenta Ignacego Mo-
ścickiego najwyższym odznaczeniem cy-
wilnym – Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej 
Polskiej. Przestrzeń, którą przebył nie licząc 
dróg morskich wyniosła 78 tysięcy kilome-
trów. Został członkiem 29 automobilklubów 
na czterech kontynentach, wygłosił oko-
ło 150 odczytów dla kilkudziesięciu tysięcy 
osób, napisano o nim około dwóch tysię-
cy artykułów prasowych. W swojej księdze 
pamiątkowej odnotował kilkaset wpisów 
najważniejszych osobistości ówczesnego 
świata, w tym prezydentów, premierów, bur-
mistrzów, naukowców i artystów.

Po powrocie do normalnego życia Jerzy 
Jeliński prze długie przed i powojenne lata 
prowadził własny interes związany z prze-
twórstwem tworzyw sztucznych. Mieszkańcy 
Starej Miłosny wspominają go jako już star-
szego sympatycznego Pana o nienagannej 
kulturze i niezwykle pozytywnej osobowo-
ści. Jego potomkowie mieszkają na naszym 
osiedlu do dziś. 

O wielkiej przygodzie naszych harcerzy 
powstała w 1929 roku książka autorstwa 
Władysława Umińskiego. Przedruk publikacji 
pt. „Pod polską flagą” można bez problemu 
ściągnąć w formie cyfrowej z internetu. I na-
prawdę bardzo gorąco polecam jej lekturę!

ADAM CiećWieRz 
vARSAviANiSTA, AuToR fACeBooKoWej STRoNY 

„STARA MiŁoSNA&oKoliCe WCzoRAj, Dziś i juTRo”

jerzy jeliński z aktorem lonem Chaney’em 
w Hollywood

jerzy jeliński z baronem Shimpei Togo  
w Tokio

jerzy jeliński z prezydentem ignacym Mościckim 
i członkami gabinetu na dziedzińcu zamku 

Królewskiego w Warszawie

jerzy jeliński na Wawelu w Krakowie 

jerzy jeliński na Placu Teatralnym  
w Warszawie
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Z radością i dumą informujemy, iż ze-
spół UKS VOLTEO Szwadron Jazdy RP  

w składzie:
1. Aleksandra Wolniewicz
2. Aleksandra Mazińska
3. Michelle Kung
4. Marcelina Mazińska
5. zuzanna Bogdańska
6. zofia Mikołajczak
Koń: el rASHiM
lonżująca: natalia Olesińska

wziął udział w Mistrzostwach Europy w wol-
tyżerce sportowej, które odbyły się w dniach 
17-23.08.2015 w Aachen (Niemcy) i uplaso-
wał się na wysokiej 10 pozycji.

W akacje już są za nami, czas 
wrócić do regularnych spotkań. 

Sportowe rozruszanie warszawskiej 
społeczności to nasz cel na nowy 
rok szkolny. Celem nadrzędnym jest 
oczywiście zebranie rekordowej eki-
py na jubileuszowy 40 Bieg Piastów. 
Chcecie zobaczyć jak trenujemy? 
Każdy znajdzie coś dla siebie. Obok 
przedstawiamy harmonogram zajęć.

Prosimy o śledzenie naszej stro-
ny www.biegowkiwesola.org, 
a zwłaszcza profilu na Facebooku  
tnbiegowkiwesola.

Warto dodać, że przez ostatnie 7 lat Polska 
nie miała swojej reprezentacji w tej dyscy-
plinie. Drużyna dzięki ciężkiej pracy i notach 
kwalifikacyjnych zdobytych na zawodach 
międzynarodowych została powołana do 
Kadry narodowej.

Był to udany debiut drużyny na tak pre-
stiżowych zawodach. Dziewczyny pokazały 
klasę, z dumą i gracją zaprezentowały swoje 
umiejętności, czym zasłużyły sobie na wyso-
kie noty od sędziów i aplauz ponad 7-tysięcz-
nej publiczności.

Zespół nie zwalnia tempa, przed zawod-
niczkami nowe wyzwanie – Mistrzostwa 
Świata Le Mans 2016.

NATAliA oleSińSKA

VOLTEO w pierwszej dziesiątce Mistrzostw Europy!

aktywnie po 
wakacjach

S zkoła „Żagle” Stowarzyszenia „Sternik” 
zaprasza do udziału w czwartej jesien-

nej edycji rodzinnego wyścigu rowero-
wego „Ojcowie na start”.  Odbędzie się on 
w sobotę 26 września b.r. w Międzylesiu na 
terenie dzielnicy Warszawa-Wawer. trasa 
została wytyczona ścieżkami Mazowiec-
kiego parku Krajobrazowego. 

Celem wyścigu jest promocja zdrowego 
trybu oraz  aktywnego OJCOSTWA przez 
spędzanie czasu z dziećmi. Po części sporto-
wej przewidziany jest piknik rodzinny oraz pa-
nel dyskusyjny o ojcostwie na terenie Szkoły 
„Żagle” w Międzylesiu przy ul. Pożaryskiego 
28. Wyścig „Ojcowie na start” rozpocznie się 
o godz. 11:00 i trwać będzie do godzin popo-
łudniowych. Miejsce startu oraz mety usytu-
owane jest na polanie przy skrzyżowaniu ulic 
Świebodzińskiej i Maciejowickiej. Poprzed-
nie edycje wyścigu organizowane jesienią 
i wiosną cieszyły się ogromnym zaintereso-
waniem, co przełożyło się na liczbę kilkuset 
startujących rowerzystów.

Drużyna musi składać się z co najmniej 
dwóch osób – ojca i dziecka lub dzieci. Czas 
przejazdu liczony jest od momentu startu wy-
ścigu do zgłoszenia się na mecie wszystkich 
członków drużyny. Wynik drużyny to czas 
dojazdu na metę ostatniego z jej członków. 
W zależności od roku urodzenia najmłodsze-
go uczestnika drużyna będzie kwalifikowana 
w jednej z kategorii:

•	 kategoria	I	–	2008	i	młodsze
•	 kategoria	II	–	od	2006	do	2007
•	 kategoria	III	–	od	2004	do	2005
•	 open	–	2003	i	starsze.	
Wydarzenie będzie miało charakter pikni-

ku rodzinnego – przewidujemy dodatkowe 
atrakcje, tak by całe rodziny mogły kibicować 
startującym. Rejestracja odbywa się poprzez 
stronę: http://ojcowienastart.pl/zarejestruj-sie.

informacje organizacyjne
Miejsce: W-wa Międzylesie, dzielnica Wawer
rejestracja: na stronie: ojcowienastart.pl 
oraz w dniu wyścigu w godz. 8:00-10:00

Start wyścigu: godz. 11:00
Start i meta:  skrzyżowanie ulic Świebodziń-
skiej i Maciejowickiej
trasa: 7,5 km ścieżkami Mazowieckiego Par-
ku Krajobrazowego
Opłata startowa: 10 zł od rodziny (w dniu 
wyścigu 20 zł)
uwaga: dla wszystkich zawodników wyma-
gany kask
po częsci sportowej: piknik rodzinny i mała 
gastronomia (teren Szkoły „Żagle” ul. Pożary-
skiego 28, wejście od strony ul. Żegańskiej)

AKTYWNY WARSzAWiAK – projekt finansowany przez Biuro Sportu w Warszawie; 
zgłoszenia: biegowki.wesola@gmail.com

rodzaj zajęć ćwiczenia funkcjonalne nartorolki imitacje narciarskie imitacje narciarskie

dzień tyg. wtorek środa czwartek sobota

godzina 19:00-20:30 19:00-20:30 18:30-20:00 9:00-10:30 i 10:30-12:00

miesjce ścieżka biegowa nad Wisłą 
(pierwszy plac zabaw od strony 

Mostu Łazienkowskiego)

Stadion Narodowy (parking 
asfaltowy przy stadionie od 

strony PKP Stadion)

Bemowo  
(Park Górczewska)

Stara Miłosna (info na 
FB lub telefonicznie)

wrzesień 1, 15, 22 2, 16, 23, 30 3, 10, 17 5, 19, 26

WeSoŁA NA SPoRToWo – projekt realizowany z Budżetu partycypacyjnego  
przez firmę Projekt Sport; zgłoszenia: projektsport.wesola@gmail.com

rodzaj zajęć tenis stołowy fitness karate z el. 
samoobrony

trening 
funkcjonalny

koszykówka p. nożna siatkówka

dzień tyg. środa czwartek czwartek czwartek piątek piątek sobota

godzina 20:00-21:00 18:00-19:00 18:40-19:40 19:50-20:50 20:00-22:00 20:00-22:00 9:50-11:50

miesjce Gim 120 SP 171 ZS 94 ZS 94 SP 174 SP 353 SP 173

wrzesień 30 X X X X X X

październik 7,14,21,28 1,8,15,22,29 1,8,15,22,29 1,8,15,22,29 2,9,16,23,30 2,9,16,23,30 3,10,17,24,31

listopad 4,18,25 5,19,26 5,19,26 5,19,26 6,20,27 6,20,27 7,21,28

grudzień 2.90 3.10 3.10 3.10 4.11 4.11 5.12



sierpień-wrzesień 2015 13

restauracja Sulejówek
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Ś wiadczymy usługi mycia i czyszczenia sa-
mochodów. Proponujemy:

•	 mycie	zewnętrzne,	sprzątanie	wewnątrz;
•	 teflonowanie	i	twardy	wosk;
•	 odplamianie	 i	 usuwanie	 trudnych	 zabru-

dzeń (smary, oleje itp.);
•	 dezynfekcję;
•	 przygotowanie	do	sprzedaży.

Myjemy rowery i motory, łodzie, a także 
ciężarówki. Można u nas zamówić ozonowa-
nie wnętrza samochodu, którego celem jest 
usunięcie brzydkich zapachów. Proponuje-
my też usuwanie winiet i naklejek samocho-
dowych. Mamy w swojej ofercie kosmetyki 
różnego rodzaju, które przedłużają życie la-
kierowi samochodowemu.

Na czas usługi zainteresowanym udostęp-
niamy rowery. 

Od niedawna mamy także specjalne prepa-
raty czyszczące na bazie sody przeznaczone 
dla alergików – możemy uprać foteliki samo-
chodowe i wózki dziecięce, a także tapicerkę 
samochodową. 

Można już u nas uprać dywan na miejscu 
albo zamówić taką usługę w domu klienta. Na-
szymi urządzeniami możemy też myć wszel-
kiego rodzaju kafelki (w biurze czy domu). 

Oferujemy swoje usługi nie tylko osobom 
prywatnym ale i firmom: pierzemy wykładzi-
ny dywanowe, ale także meble tapicerowane 
i czyścimy meble skórzane specjalnymi pre-
paratami.

Nowości ECOmyjni
tomek Szaniawski  
mówi o nowej ofercie dla klientów
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Wesoła, Osiedle Stara Miłosna,  
ul. Jeździecka 20  

vis a vis sklepu Piotr i Paweł

Zapraszamy: pn.-pt. 8-20, sob. 10-18

Nasz telefon: 507 466 646
e-mail: staramilosna.ecomyjnia@gmail.com

 Stara Miłosna ECOmyjnia

K iedy 11 lat temu salon fryzjersko-kosme-
tyczny „Angelina” otworzył swoje po-

dwoje, zaczęło się od przypadkowych klien-
tek, które niejako po drodze do pracy lub do 
domu, bez kolejek chciały się uczesać, zrobić 
maniciure czy hennę. Dziś firma dopracowała 
się stałych gości, którzy regularnie korzystają 
z szerokiej oferty zabiegów pielęgnacyjnych 
i fryzjerskich.

Zapraszamy po lecie
Kalendarz p. Joanny Świątek – kosmetyczki 
jest cały zapisany. – O tej porze roku wiele 
pań ma problemy z przesuszoną cerą – mówi. 
– Polecam zabiegi nawilżające, peeling kawi-
tacyjny lub dermabrazję, które pozwolą usu-
nąć przebarwienia słoneczne. W zależności 
od rodzaju cery i metryki klienta dobieramy 
odpowiedni zabieg. Doskonałym zabiegiem 
dla dojrzałych kobiet jest zabieg kolagenowy, 
który idealnie wypełnia nierówności skóry.

Piękne paznokcie i zadbane dłonie to do-
mena eweliny Jackiewicz i Małgorzaty 
Mankiewicz. Dzięki profesjonalnym kosme-
tykom zabiegi wykonywane na dłonie i pa-
znokcie cieszą się ogromną popularnością. 
Najczęściej klientki wybierają hybrydę oraz 

żele – mówi p. Ewelina. – W ofercie salonu są 
także tipsy, akryl oraz zabiegi pedicure.

Fryzjerki Joanny Szewczuk nie trzeba 
przedstawiać. To odpowiednia osoba na od-
powiednim miejscu, jeżeli chcecie państwo 
uzdrowić swoje włosy po wakacjach. – Szyb-
ka regeneracja, która odbuduje zniszczoną 
strukturę włosa i odpowiednio go nawilży, to 
zabieg na który zapraszamy i kobiety i męż-
czyzn – mówi p. Joanna. – Po tym zabiegu 
najlepszą kuracją dopełniającą jest sauna na 
włosy, po której staną się one puszyste, je-
dwabiste i lśniące. 

Pan coraz bardziej zadbany
Chociaż wśród klientów „Angeliny” przewa-
żają panie, to wcale niemało jest mężczyzn. 
Panowie coraz śmielej korzystają z zabiegów 
kosmetycznych oraz manicuru i pedicuru. 
– Staram się, by firma nieustannie się roz-
wijała i dlatego oferujemy naszym klientom 
coraz szerszą gamę nowoczesnych usług, 
wymagających profesjonalnego sprzętu 
i personelu o wysokich kwalifikacjach – 
mówi p. Krystyna Sikorska, właścicielka sa-
lonu „Angelina”.

Fryzjerstwo  
KosmetyKa 

manicure  
– tipsy, żel, hybryda

pedicure
solarium

05-077 W-wa Wesoła, ul. Trakt Brzeski 29
pon.-pt. 9.00-19.00, sob. 8.00-15.00

O 22 773 39 20 • 512 359 100
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z okazji urodzin  
do 30 września 

super 
promocje!

solarium -50% 

balejaż lub farba:  
manicure gratis

tipsy:  
czesanie gratis

zabieg regeneracji 
włosów:  

sauna na wŁosy 
gratis

jesteśmy na allegro – nicK: angelina_style
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n iedawno w Wesołej otwarto nowy 
sklep z odzieżą damską oraz obu-

wiem. izarro proponuje modę między kla-
syką a trendami, między strojem bizneso-
wym a sportowym. Swoją ofertę kieruje do 
pań w każdym wieku, w rozmiarach od XS 
do XXXl. 

Na wieszakach znajdą panie kolekcje duń-
skich i niemieckich marek takich jak Friendtex, 
Once, I say, Ofelia, Micha, Boysen’s, Arizona, 
Best Connections... – ubrania nie tylko modne, 
ale również bardzo dobrej jakości. W ofercie 
są bluzki, tuniki, sweterki, sukienki, spódnice, 
jeansy, żakiety, kurtki..., które charakteryzują 
się prostą formą i świetnym krojem. Można je 
ze sobą łączyć w zależności od nastroju czy 
okazji, tworząc ciekawe zestawienia. Sklep 

wyróżnia się dzięki skandynawskiemu wzor-
nictwu i niemieckiej jakości – takich ubrań 
panie nie kupią na pewno w sieciówkach ani 
w okolicznych małych butikach. 

Izarro promuje również sprawdzonych 
polskich projektantów i producentów, szcze-
gólnie ukochanej przez dynamiczne osoby 
dzianiny. Panie mogą tutaj nabyć wygod-
ne, przytulne sukienki, tuniczki, spódnice, 
spodnie, narzutki, które świetnie sprawdzą 
się zarówno podczas weekendowych wyjaz-
dów, jak i na co dzień oraz w pracy. 

W ofercie Izarro znajdują się także modne 
i super wygodne buty znanej i lubianej nie-
mieckiej marki Tamaris a także wyjątkowe tor-
by, szale, paski, biżuteria oraz inne dodatki. 

Sklep jest duży, przestronny, ma dwie wy-
godne przymierzalnie oraz duży parking. 
Wszystkie klientki mogą liczyć na fachową 
pomoc doświadczonej stylistki. To miejsce 
inspiruje i zachęca, by spędzić tutaj nieco 
więcej czasu... 

Uwaga, kolekcje są krótkie i unikatowe. 
Pora odwiedzić nowy sklep i uzupełnić szafę 
na jesień! Zachęcamy do śledzenia nowych 
kolekcji na facebooku!

Nowy sklep
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izArrO
Warszawa Wesoła, trakt Brzeski 58A

zapraszamy od poniedziałku do piątku 
w godzinach 10-19, w soboty 10-15. 

izarro

WESELA • CHRZCINY • KOMUNIE  
IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE 

KONFERENCJE • SZKOLENIA • POKOJE
 ul. Trakt Brzeski 3B, 05-077 Warszawa

tel. 22 760 03 48
www.restauracjatraktat.pl

poniedziałek-niedziela 11.00-22.00

Restauracja Traktat 
to przepięknie położony obiekt  

w Warszawie Wesołej.

Budynek otoczony jest lasem  
i dużym ogrodem.

Nasze miejsce wyróżnia się wyśmienitą  
kuchnią polską i międzynarodową,  

wykwintnym wystrojem i profesjonalną obsługą.
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W e wrześniu ponad 550 klubów Mrs.Sporty 
w dziewięciu europejskich krajach wspólnie 

świętować będzie dziesiątą rocznicę powstania 
marki Mrs.Sporty. Sieć klubów fitness dla pań po-
wstała w 2005 roku w Berlinie, a od 2011 r. jest obec-
na w Polsce. Już ponad 500 000 kobiet, od Moskwy 
po Barcelonę, korzysta z naszych efektywnych 
treningów i innowacyjnej koncepcji odżywiania. 
„Towarzyszymy naszym klubowiczkom w drodze 
do zwiększenia witalności, do figury gwarantują-
cej dobre samopoczucie i do stylu życia, w którym 
nie ma miejsca na ból. Każdego dnia poznajemy 
wspaniałe kobiety i wspieramy je, proponując wię-
cej ruchu każdego dnia. Potrzeby kobiet są dla nas 
najważniejsze” podkreśla Beata Paziewska, właści-
cielka klubu Mrs.Sporty w Wesołej od 2013 roku.

1 września to dzień rozpoczęcia kampanii ju-
bileuszowej. „Dzięki naszej specjalnej urodzino-
wej promocji, panie będą mogły trenować przez 
pierwszy miesiąc za jedyne 49 zł. To niepowtarzal-
na oferta, dająca możliwość bliższego poznania 
naszej marki i jej unikalnej koncepcji treningo-
wej” opowiada Beata. „Serdecznie zapraszamy 
08.10.2015 na Dzień Otwartych Drzwi. Na naszych 
gości czekają niesamowite okazje” kontynuuje. 

Dni otwarte to doskonała okazja, by poznać 
Beatę i jej zespół oraz wypróbować koncepcję 
treningu.

OFERTA WAŻNA DO 31.10.2015
 DLA PIERWSZYCH 30 KLUBOWICZEK

10 LAT MRS.SPORTY 
1 MIESIĄC TRENINGÓW

ZA JEDYNE 49 ZŁ*

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA
WWW.MRSSPORTY.PL

 ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

KLUB MRS.SPORTY
TWOJEJ W OKOLICY

Klub Mrs.Sporty Wesoła
ul. Jeździecka 21F lok. Nr. 1

Stara Miłosna „Galeria Sosnowa“
Tel.: 22 123 44 11
Kom. 512 774 212

klubwesola645@wp.pl 
www.mrssporty.pl/club645

Godziny otwarcia:
pon.  08:00 – 12:00 i 17:00 – 21:00
wt.  08:00 – 12:00 i 16:00 – 20:00
śr.  08:00 – 12:00 i 17:00 – 21:00

czw.  08:00 – 12:00 i 16:00 – 20:00
pt.  08:00 – 12:00 i 16:00 – 20:00

sob.  09:00 – 13:00

Każda kobieta może sobie pozwolić na Mrs.Sporty.  
Koszt członkostwa różni się w zależności od jego czasu 
obowiązywania i rodzaju. Najlepiej skontaktować się z 
nami telefonicznie, przyjść do klubu lub poszukać  
informacji na stronie internetowej. Klub znajdujący się 
w okolicy można znaleźć na www.mrssporty.pl

JAKIE MASZ CELE?

� znowu zmieścić się w ulubioną sukienkę
� mieć więcej energii na co dzień
� trwale zredukować wagę
� mieć więcej energii do pracy
� uśmierzyć ból pleców
� poczuć nowe siły
� zyskać witalność dzięki większej ilości ruchu

Dzięki Mrs.Sporty osiągniesz swoje indywidualne cele.

* Do 31.10.2015 przy wykupieniu członkostwa możesz trenować we wszystkich uczestniczących klubach  
Mrs.Sporty przez pierwszy miesiąc za 49 zł. Informacje na temat kosztów, pakietu startowego,  

opłaty administracyjnej i naszych atrakcyjnych warunków znajdziesz pod adresem www.mrssporty.pl.

ILE KOSZTUJE TRENING 
W MRS.SPORTY? 2014
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 DLA PIERWSZYCH 30 KLUBOWICZEK

10 LAT MRS.SPORTY 
1 MIESIĄC TRENINGÓW

ZA JEDYNE 49 ZŁ*

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA
WWW.MRSSPORTY.PL

 ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

KLUB MRS.SPORTY
TWOJEJ W OKOLICY

Klub Mrs.Sporty Wesoła
ul. Jeździecka 21F lok. Nr. 1

Stara Miłosna „Galeria Sosnowa“
Tel.: 22 123 44 11
Kom. 512 774 212

klubwesola645@wp.pl 
www.mrssporty.pl/club645

Godziny otwarcia:
pon.  08:00 – 12:00 i 17:00 – 21:00
wt.  08:00 – 12:00 i 16:00 – 20:00
śr.  08:00 – 12:00 i 17:00 – 21:00

czw.  08:00 – 12:00 i 16:00 – 20:00
pt.  08:00 – 12:00 i 16:00 – 20:00

sob.  09:00 – 13:00

Każda kobieta może sobie pozwolić na Mrs.Sporty.  
Koszt członkostwa różni się w zależności od jego czasu 
obowiązywania i rodzaju. Najlepiej skontaktować się z 
nami telefonicznie, przyjść do klubu lub poszukać  
informacji na stronie internetowej. Klub znajdujący się 
w okolicy można znaleźć na www.mrssporty.pl

JAKIE MASZ CELE?

� znowu zmieścić się w ulubioną sukienkę
� mieć więcej energii na co dzień
� trwale zredukować wagę
� mieć więcej energii do pracy
� uśmierzyć ból pleców
� poczuć nowe siły
� zyskać witalność dzięki większej ilości ruchu

Dzięki Mrs.Sporty osiągniesz swoje indywidualne cele.

* Do 31.10.2015 przy wykupieniu członkostwa możesz trenować we wszystkich uczestniczących klubach  
Mrs.Sporty przez pierwszy miesiąc za 49 zł. Informacje na temat kosztów, pakietu startowego,  

opłaty administracyjnej i naszych atrakcyjnych warunków znajdziesz pod adresem www.mrssporty.pl.
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Mrs.Sporty Wesoła
ul. Jeździecka 21 F lok. nr 1
Stara Miłosna, „Galeria Sosnowa”
tel. 22 123 44 11, tel. kom. 512 774 212
klubwesola645@wp.pl
www.mrssporty.pl/club645
www.facebook.com/mrssportywesola

Już dziś  
zapisz się na  

darmowy trening  
i badanie składu  

ciała!

10 niezwykłych lat! 
Mrs.Sporty mówi  
500 000 razy: „Dziękujemy”!

JAKIE MASZ CELE?
•  znowu zmieścić się w ulubioną sukienkę
•  mieć więcej energii na co dzień
•  trwale zredukować wagę
•  mieć więcej energii do pracy
•  uśmierzyć ból pleców
•  poczuć nowe siły
•  zyskać witalność dzięki większej ilości 

ruchu

Dzięki Mrs.Sporty osiągniesz swoje  
indywidualne cele!A
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D la kogo stworzyła pani to wyjątkowe 
miejsce? 

– Klub Sportowy zakręt to miejsce dla 
pasjonatów aktywności fizycznej. Ten no-
woczesny kompleks oferuje doskonale wy-
posażone zaplecze sportowe, które spełni 
oczekiwania najbardziej wymagających: te-
nis, squash, fitness, taniec, pole Dance dla 
pań, młodzieży i dzieci, sporty walki i wie-
le innych – tu pod okiem doświadczonych 
trenerów i instruktorów można odkryć i roz-
wijać swoje sportowe pasje. To miejsce dla 
osób aktywnych, bez względu na płeć, wiek, 
czy umiejętności.

Do zaoferowania mamy korty tenisowe, 
salę do gry w squasha, dużą salę do trenin-
gów fitness, salkę do treningu personalne-
go. Są do dyspozycji naszych klientów 
codziennie od 8.00 do 22.00. A wszystko 
w otoczeniu pięknych mazowieckich lasów, 
z daleka od wielkomiejskiego zgiełku, zaled-
wie trzy kilometry od osiedla Stara Miłosna.
Duże wrażenie zrobiły na mnie nowocze-
sne korty tenisowe…

– Mamy dwie najnowocześniejsze, cało-
roczne hale tenisowe z nawierzchnią z wie-
lofunkcyjnej trawy syntetycznej. Hale te, 
w przeciwieństwie do „balonów” mają kon-
strukcję stalową z przykryciem membrano-
wym wykonanym w systemie podwójnej 
powłoki z poduszką powietrzną pomiędzy 
powłokami. Dzięki tej poduszce powłoki hal 
są bardzo dobrze napięte i nie łopoczą na 
wietrze. Podwójna warstwa PCV bardzo do-

brze izoluje ciepło, zapewniając komfortową 
temperaturę w zimie i ograniczając nagrze-
wanie hali latem. 

W ciepłe dni dzięki elektronicznemu sys-
temowi podnoszenia boków ciągu minuty 
można podnieść boczne kurtyny i cieszyć się 
grą na świeżym powietrzu. Z kolei w czasie 
chłodów hale są dodatkowo nagrzewane, by 
zapewnić graczom optymalną temperaturę. 
Hale są wyposażone w nowoczesny system 
oświetleniowy, dzięki czemu można z nich 
korzystać nawet w godzinach wieczornych 
czy nocnych.

Korty są czynne 7 dni w tygodniu. W sezo-
nie letnim od 7.00 do 23.00, w sezonie zimo-
wym od 8.00 do 22.00.
Macie szeroki wybór zajęć grupowych 
dla dzieci i dorosłych, a wszystko to pod 
okiem wykwalifikowanej kadry.

– Nasi trenerzy prowadzą zróżnicowane 
zajęcia grupowe, a jeżeli ktoś chciałby nad 
czymś szczególnie popracować, istnieje 
również możliwość zapisania się na treningi 
indywidualne. Z klubem współpracują pro-
fesjonalni trenerzy z firmy World of Sport 
(www.fort-smallarmy.pl). Swoje postępy 
można sprawdzać podczas profesjonalnych 
turniejów organizowanych przez KS Zakręt 
i sędziowanych przez naszą kadrę trenerską. 
Szczególnie ciekawa oferta przygotowana 
została dla najmłodszych.

– Nasz program sportowy Worldlandia jest 
dedykowany najmłodszym. Oparto go na 
grach i zabawach, ćwiczeniach koordynacyj-

nych, przeplatanych elementami nauki pod sta-
wowych elementów techniki danej dy scypliny. 
Mamy zajęcia dla dziewczynek i chłopców 
w wieku od 5 do 7 roku życia z tenisa, karate 
i tańca nowoczesnego z elementami baletu 
i akrobatyki (  FoliesDanceCompany).
Jakie inne atrakcje oferujecie?

– Organizujemy niezapomniane sporto-
we imprezy okolicznościowe na sportowo 
(urodziny, imieniny, imprezy firmowe). Nasz 
klub to wymarzone miejsce dla osób, które 
chcą świętować aktywnie. Na naszym dużym 
terenie mamy specjalne zadaszone miejsce 
na ognisko. Z myślą o najmłodszych przygo-
towaliśmy w naszym mini forcie ofertę uro-
dzin terenowych w stylu militarnym.
A co po treningu?

– Dbamy, by nasi goście po męczącym 
treningu szybko poczuli się świeżo. Wygodne 
szatnie i zaplecze sanitarne pozwalają szyb-
ko się odświeżyć, można tez zrelaksować 
się w klubowej kawiarence, która serwuje 
przepyszną kawę, herbatę, czekoladę i inne 
smakołyki. Komfort i dobre samopoczucie 
klientów są dla nas najważniejsze.

Klub Sportowy Zakręt zaprasza!
Rozmowa z właścicielką Klubu, Jolantą Rawską

Klub Sportowy zAKrĘt
tel. 666 998 050

mail: biuro@kszakret.pl
ul. Sportowa 7, 05-077 zakręt

www.kszakret.pl
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W iosną pisałam o psach przebywających 
na niezamieszkałej posesji przy ul. Po-

godnej próbując znaleźć im domy. Niestety, 
nikt ich nie chce, a właścicielka posesji woli, 
żeby psy tam pozostały. Na razie dopóki nie 
mam, gdzie ich zabrać jest to jedyne rozwią-
zanie. Staram się zrobić wszystko, żeby mimo 
wszystko były nakarmione.

Dwukrotnie na prośbę mieszkańców ich 
sytuację kontrolował Eko patrol. Stwierdzo-
no, że psy są w dobrej kondycji i nie zdecy-
dowano się na zabranie ich do schroniska. 
Okoliczni mieszkańcy podrzucają im czasami 
spleśniałe jedzenie zupełnie nie nadające się 
dla zwierząt.

Psy są codziennie karmione ciepłym posił-
kiem i mają podawaną świeżą wodę. 

Jeśli ktoś chce pomóc proszę, żeby było 
to zdrowa jedzenie. Gdyby zachorowały nie 
mamy możliwości pomocy weterynaryjnej!

Mam oprócz nich pod opieką duży zwie-
rzyniec i proszę o pomoc w postaci puszek, 
suchej karmy, makaronu, kaszy pęczak. To 
nie jest duży wydatek, jeśli czasami przy oka-
zji zakupów wrzuci się do koszyka taki pro-
dukt i podaruje psom z Pogodnej.

pola i Negri 
z Pogodnej

z ApiSy do uniwersytetu trzeciego 
Wieku w Wesołej na rok akademicki 

2015/2016 rozpoczynamy od 1 września 
2015 roku. 

Zapisy prowadzone są podczas dyżurów: 
w poniedziałek i wtorek w godzinach 12-13 
w lokalu Ośrodku Działań Twórczych (ODT 
„Pogodna”), osiedle Stara Miłosna, ul. Jana 
Pawła II 25; w środę, czwartek i piątek w go-
dzinach 12-13 w lokalu Głównej Biblioteki 
Publicznej w Wesołej, przy ul. 1 Praskiego 
Pułku 31 (budynek OSP w Wesołej).

W zajęciach programowych, jakie prowa-
dzone są przez UTW, uczestniczyć mogą 
wyłącznie członkowie Towarzystwa Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w Wesołej.

Opłaty: roczna składka członkowska 
w wysokości 130 zł pobierana jest przy za-
pisie na nowy rok akademicki lub może być 
wpłacona przelewem na konto Towarzy-
stwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w We-
sołej w Banku Zachodnim WBK Stara Miło-
sna, Trakt Brzeski 52 A, nr konta:  63 1090 
1753 0000 0001 1459 6893 (podczas zapisu 
należy okazać dowód dokonania wpłaty).

Osoby ubiegające się o członkostwo 
składają wypełniony druk deklaracji, wno-

szą należne opłaty (składki członkowska 
wysokości 130 zł oraz jednorazowo wpiso-
we 30 zł).

Dokładna data rozpoczęcia zajęć, pro-
gram i harmonogram zostaną podane w ter-
minie późniejszym na afiszach w gablotach 
w ODT „Pogodna” i przed OSP w Wesołej 
Centrum przy ul. 1 Praskiego Pułku 31.

Zapraszamy do odwiedzania naszej stro-
ny internetowej www.utw-wesola.org 
oraz korzystania z poczty elektronicznej  
sekretariat@utw-wesola.org

Serdecznie zapraszamy!

W iMieNiu zARząDu – MARiA SuRAWSKA

Uniwersytet trzeciego 
Wieku zaprasza 

R e K L a M a

Konsultacje ortodontyczne – 17 IX, 1 i 15 X 2015, od godz. 1400

Oferujemy pełen zakres usług:
– stomatologia zachowawcza
– stomatologia dziecięca
– zabiegi higieniczne
– wybielanie zębów
– protetyka, ortodoncja
– chirurgia, implanty
– ICON – innowacyjne leczenie próchnicy bez borowania!

ul. Cieplarniana 25c
05-077 Warszawa-Wesoła
tel. 22 605 09 26 
mob. 606 122 193

Przyjmujący lekarze:  
• Edyta Kuza, • Aneta Wróbel,  
• Katarzyna Milczarek, • Rafał Białczak
Godziny pracy: pon.-pt. 900-1900

• RTG na miejscu

NOWOŚĆ!
• ozonoterapia
•  bezbolesne leczenie 

z użyciem podtlenku 
azotu (sedacja wziewna)

Zajęcia Artystyczne

• Ceramika
    • Malarstwo
        • Rysowanie pastelami
            • Kompozycje przestrzenne
                ... i wiele innych technik plastycznych

Zajęcia w Szkołach Podstawowych: 171, 173 i 353
odbywają się 1 raz w tygodniu po lekcjach

Zapisy: tel. 695 254 888, grazynabany@o2.pl

Grażyna Bany

Warszawa-Wesoła • ul. Trakt Brzeski 54 A  
(paw. handlowe) • godziny otwarcia 7:00-17:00

ACCOUNTING
BIURO RACHUNKOWE  
DORADCY PODATKOWEGO  
Magdaleny Dembińskiej

Licencja Min. Fin. 9131/98

• 20 lat doświadczenia • pełen zakres 
usług • korzystne ceny • pomoc  
w założeniu działalności gospodarczej 
• zwrot VAT za materiały budowlane

tel. 22 773-25-69, 22 773-38-91
www.podatkiwesola.pl

Placówka CA Express  
Warszawa-Wesoła, ul. Warszawska 55 
pn.-pt. 10:00-18:00
Maciej Krawczyk tel. 661-976-736
Marcin Domański tel. 608-584-715
e-mail: cawesola@gmail.com

zeszłoroczna inauguracja 
roku  akademickiego
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Nazwałam je Pola i Negri – są to wspania-
łe, wdzięczne za serce psiaki, które z radością 
witają mnie wieczorem.

Nadchodzi zima i nie chcę, żeby kolejną 
spędziły zakopane w śmieciach. 

Potrzebne będą ocieplone budy. Może ktoś 
mógłby podarować, zrobić im jedną większą 
lub dwie normalne.

Proszę nie pozostawajcie obojętni na ich 
los. Możecie im pomóc, to naprawdę czasa-
mi niewiele kosztuje, a wiele znaczy.

Jeśli ktoś chciałby im pomóc poproszę 
o kontakt: Beata Tel. 514 485 568 (karmę 
mogę odebrać)

Bz

R e K L a M a

601 64 67 68

ANGIELSKI
  NIEMIECKI
    HISZPA¡SKI

Zapraszamy na kursy
angielskiego i niemieckiego

DLA SENIOROW!!

przygotowujące do egzaminu szóstoklasisty
UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

p rzez całe wakacje na zielonej trawce 
mieszkańcy Wesołej ćwiczyli jogę 

pod okiem niezwykłego instruktora. 

W lipcu i sierpniu ćwiczyliśmy jogę w ra-
mach projektu „Lato z jogą” finansowanego 
z Budżetu Partycypacyjnego z edycji 2015. 
Plenerowe zajęcia na trawie na skwerku 
nad Kanałkiem Wawerskim w Starej Miło-
śnie profesjonalnie poprowadził instruktor 
Grzegorz Węgłowski. O miłej atmosferze 
naszych letnich spotkań z jogą zadecy-

dował sposób prowadzenia zajęć przez 
doświadczonego instruktora, jego bardzo 
dobry i bezpośredni kontakt z ćwiczącymi, 

frekwencja oraz wyjąt-
kowo piękna pogoda. 

Dziękuję wszystkim, 
którzy na mój projekt 
zagłosowali, dziękuję 
instruktorowi Grzego-
rzowi Węgłowskiemu 
oraz uczestniczkom 
i uczestnikom zajęć za 
tak liczne przybycie, 
a naczelnikowi Biura 
Sportu Pawłowi Mali-

nowskiemu w naszym Urzędzie za realiza-
cję projektu.

RADNA HANNA BąBiK 
foT.: Wydział Kultury i oświaty urzędu Dzielnicy 

Joga pod chmurką 
Projekt z budżetu 
partycypacyjnego  
«Lato z jogą»

Pola

Negri

– ul. Świętochowskiego 15/17  (Sala OSP w Sulejówku Miłosnej)
– Wesoła Stara miłosna, Gimnazjum 119

tel. 669 559 273           Studio-S-taniec.pl

W nadchodzącym sezonie proponujemy zajęcia:  
 hip-hop dla młodzieży, poziom początkujący oraz formacje 

pokazowe  hiphopowe przedszkolaki  balet – zespół Mała Odetta  
 akrobatyka  contemporary style  zajęcia combo  

 „Zaśpiewaj, zatańcz!” – musical młodzieżowy  lekcje tańca dla par  
 ladies styling – taniec dla kobiet  oprawa taneczna eventów.

Już od września ruszają zajęcia w nowej lokalizacji – Wesoła, 
Gimnazjum 119, a także w sali OSP w Sulejówku. Zapraszamy!

Powracamy po 
wakacyjnej przerwie 

z kolejną dawką 
hip-hopu, baletu 

oraz musicalu. 
W programie także 

nowe style taneczne.

rozpoczynamy 
    nowy semestr 
w roztańczonym 
        studio s. !!!
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J ak co roku, w ostatni weekend sierp-
nia pod Komarowem (koło zamościa) 

przeprowadzono rekonstrukcję bitwy 
z bolszewikami z 1920 roku. 

W tym roku miała ona szczególna oprawę 
z racji 95 rocznicy tego wydarzenia. Widowi-
sko, w którym wzięło udział prawie 200 kawa-
lerzystów przyciągnęło wielu widzów z całego 
kraju i z zagranicy. Po raz pierwszy dokładnie 

w miejscu bitwy zgromadziło się aż tylu jeźdź-
ców. Tegoroczna rekonstrukcja została po-
przedzona kilkudniowym planem filmowym.  
Ekipa TVP z Bogusławem Wołoszańskim na-
grywała materiał do programu „Sensacje XX 
wieku”. W bitwie i podczas nagrania programu 
wzięli udział kawalerzyści z sekcji Szwadronu 
imienia 1 Pułku Szwoleżerów z Wesołej.

MjP

200 koni na polu bitwy
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W wyniku stale zwiększającego się nara-
żenia na promieniowanie słoneczne na 

naszej skórze powstają coraz liczniejsze zmia-
ny barwnikowe, tzw. znamiona. część z nich 
ma charakter łagodny, niektóre jednak mogą 
przechodzić przemianę w kierunku zmian no-
wotworowych. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości do-
tyczących znamion, konieczna jest ocena der-
matologiczna lub chirurgiczna i kwalifikacja do 

odpowiedniego postępowania. Może to być dalsza obserwacja lub 
usunięcie zmiany. Zabieg chirurgiczny w zdecydowanej większo-
ści przypadków może być wykonany z minimalną inwazyjnością, 
w znieczuleniu miejscowym. W Centrum Medycznym doktorA mamy 
również możliwość usuwania znamion i innych zmian skórnych za 
pomocą nowoczesnej metody – tzw. zimnej elektrokoagulacji. Dzię-
ki niezwykle precyzyjnemu odparowaniu tkanek na granicy zdrowej 
i chorej skóry, uzyskujemy zdolność do doszczętnego pozbycia się 
patologicznych komórek. 

Niezwykłą zaletą obu metod jest możliwość zbadania znamion po 
wycięciu – wykonanie badania histopatologicznego. Wynik, uzy-
skiwany w kilka dni po zabiegu, ostatecznie określa charakter znamie-

nia i rozwiewa niepokój związany z podejrzeniem obecności nowo-
tworu skóry. Jeśli jednak w usuniętym preparacie zostaną wykryte 
zmiany nowotworowe, wiedza o ich obecności we wczesnej postaci 
daje możliwość szybkiego leczenia i skutecznej terapii. 

Z tego też powodu, całkowicie błędne jest unikanie wycięcia po-
dejrzanych znamion, gdyż nawet, jeśli mają one charakter nowotwo-
rowy, to poza organizmem nie są nam w stanie zagrozić, a usunięte 
w całości i odpowiednio leczone nie odnawiają się. W przypadku po-
zostawienia zaś raka skóry rozwój choroby jest nieunikniony. Przykła-
dy tzw. „zezłośliwienia pieprzyków skóry” po usunięciu, to sytuacje 
nieleczone lub leczone za późno i niewłaściwie. Nie dajmy się oszu-
kać zmianom skórnym, bo łatwo uniknąć problemów związanych 
z ich istnieniem.

DR N.MeD. ADAM zielińSKi 
CHiRuRG oGólNY, CHiRuRG NACzYNioWY, fleBoloG

Centrum Medyczne doktorA 
ul. Trakt Brzeski 57b 

tel. 22 205 08 01 
www.doktorA.pl

Nie lekceważ 
znamion skórnych!
Zbadaj je po lecie!
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Rezerwacja wizyt: 
22 205 08 01, 22 773 23 13

BIAŁA SOBOTA
3 października 2015

BEZPŁATNE KONSULTACJE:
DIABETOLOGA, KARDIOLOGA,
CHIRURGA NACZYNIOWEGO

BEZPŁATNE BADANIA:
EKG, CIŚNIENIE KRWI, CUKIER

Zapraszamy na bezpłatne 
badanie słuchu!

Słuch jest jednym z najważniejszych zmysłów. 
W życiu codziennym jesteśmy narażeni na hałas wy-
jątkowo szkodliwy dla komórek słuchowych. Regu-
larne badania słuchu pozwalają wykryć niedosłuch 
i wdrożyć odpowiedni proces leczniczy oraz są nie-
zbędne przy doborze aparatu słuchowego.

Centrum Medyczne doktorA oraz firma Audio-
centrum wspólnie organizują akcję bezpłatnych 
badań słuchu pod okiem profesjonalistów! Teraz 
i Ty możesz przetestować swój słuch za darmo! Nie 
zwlekaj, zadzwoń i zapisz się na badanie!

W dniu 23.09.2015 od godziny 10:00
Centrum Medyczne doktorA 

ul. Trakt Brzeski 57B  
05-077 Warszawa Wesoła

Zapisy telefonicznie!
tel.: 22 773 23 13, 22 205 08 01



Wesoła Gazetka Sąsiedzka22

W aldemar Smolarek urodził się 5 września 
1937 roku w Warszawie. Jego ojciec 

w czasie okupacji był wywieziony do obozu 
koncentracyjnego w Mathausen i tam zginął 
wiosną 1945 roku podczas próby ucieczki. 
Matka została sama z dwójką małych dzieci – 
Waldemarem i o trzy lata młodszym Apolina-
rym. Po wojnie obydwaj chłopcy uczęszczali 
na zajęcia kółka plastycznego na warszaw-
skiej Pradze. Talent Waldemara zauważył wy-
bitny polski malarz Aleksander Kobzdej. Smo-
larek zaczął naukę w Studium prywatnym na 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie u pro-
fesora Zygmunta Tomkiewicza, a następnie 
kontynuował studia w Studium Wincentego 
Śliwińskiego. Obrazy niezależnego artysty 
Waldemara Smolarka eksponowane na Bar-
bakanie w latach 1962–1967 budziły duże za-
interesowanie u odbiorców sztuki współcze-
snej i niestety zazdrość kolegów artystów.

W początkowym okresie w malarstwie 
Waldemara Smolarka odbijają się jego prze-
życia jako z dzieciństwa w czasie wojny. 
Widać w nich poszukiwanie formy, ale i tre-
ści głęboko humanistycznej. Jego obrazy 
z okresu Barbakanu przedstawiają świat ruin, 
jakieś fragmenty zniszczonych domów, gru-
zowiska. Te konstrukcje wznoszące się do 

góry to malarstwo przestrzenne z łagodnymi 
pociągnięciami pędzla. Symbolika schodów 
z cegieł na tle ruin, to tak jakby z obszarów 
podświadomości przebijała chęć wyzwo-
lenia się artysty z koszmaru wojny, a jed-
nocześnie pragnienie zbudowania czegoś 
nowego na ruinach. Podobnie jest u Pabla Pi-
cassa w „Guer nice”, namalowanej po tym, jak 
w 1937 roku niemieckie bombowce, współ-
działające z wojskami Franco, dokonały ma-
sakry na bezbronnej ludności baskijskiego 
miasteczka Guernika. Obraz ten nie jest jesz-
cze jednym studium wielowymiarowej prze-
strzeni kubistycznej, Picasso stworzył dzieło 
będące wyrazem bólu, protestu i oskarże-
nia. Waldemarowi Smolarkowi chodziło o to 
samo, o sztukę zaangażowaną.

W 1968 roku Waldemar Smolarek podej-
muje odważną decyzję, wyjeżdża za granicę, 
na początku do Szwecji, potem do Vanco-
uver w Kanadzie. Ma wiele wystaw: w Szwe-
cji, Hiszpanii, Francji, Austrii, Niemczech, we 
Włoszech, USA, Kanadzie, Japonii, w Arabii 
Saudyjskiej i wielu innych krajach. Za swoje 
dokonania artystyczne na skalę światową, 
a także za działalność charytatywną w Ka-
nadzie na rzecz pomocy ludziom chorym 
na raka otrzymał Medal Honoru i tytuł Mię-
dzynarodowego człowieka roku 1996/1997.  
Ponadto wpisano go na listę 500 najwybit-
niejszych indywidualności International Cen-
tre w Cambridge w Anglii. Swami Omkara-
nanda powiedział, że „Tylko wielki człowiek 
może naprawdę ocenić i zrozumieć drugie-
go wielkiego człowieka. Jedynie prawdziwy 
artysta może uznać wielkiego artystę.” Tak 
też było w przypadku Waldemara Smolarka, 
zyskał uznanie najwybitniejszych współcze-
snych mu artystów, w tym samego Salvadora 
Dali, który miał wpływ na malarstwo Smolar-

ka. Kiedy patrzę na jego „filigrany i moriole”, 
to dostrzegam podobieństwo do mistycznej 
teorii protonów i neutronów, które tworzą 
struktury atomistyczne i nazwane zostały 
przez Dalego elementami anielskimi. W ob-
razach polskiego abstrakcjonisty, mimo siatki 
wiążącej atomy, kuliste cząsteczki są odrębne 
i niezależne, może nawet wolne. Niezwykłe 
jest to, że Salvador Dali uważał Pabla Picca-
sa za swojego drugiego ojca, o czym pisze 
w swoim „Dzienniku geniusza”. Ci wielcy ma-
larze inspirowali się wzajemnie. Waldemar 
Smolarek jest do nich podobny w swoich 
poszukiwaniach formy do wyrażenia głębo-
ko ludzkich i uniwersalnych treści. Ważne jest 
to, że pozostał wierny sztuce i w końcu odna-
lazł skarb, którego szukał, a mianowicie coraz 
doskonalszy sposób komunikowania się ze 
światem poprzez swoje obrazy. Do odbior-
cy należy odczytanie tych treści zawartych 
w jego sztuce.

BożeNA STefAńSKA

W sobotę 26.09.2015 r. o godzinie 19.00 zapraszamy do ODT „Pogodna”  
(Warszawa-Wesoła, ul. Jana Pawła II 25) na otwarcie wystawy  
„Waldemar Smolarek wraca do Polski”.

Waldemar Smolarek – artysta  
poszukujący formy i treści

R e K L a M a
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K oniec wakacji na weosoło, czyli począ-
tek sezonu w OK Wesoła i Filii pogod-

na. Koniec wakacji wcale nie musi oznaczać 
nudy i nastania smutnej jesieni. Dom Kul-
tury Wesoła i Filia pogodna przez wakacje 
przygotowywały się do otwarcia nowego 
sezonu działań i zajęć sekcji. Dla wszyst-
kich, którzy nas odwiedzą, bez względu na 
wiek, mamy mnóstwo ciekawych propozy-
cji. A zaczynamy z wysokiego c! 

ROCK ON  
– siódme święto rocka

Już piątego września, w sobotę, Wesoła sta-
nie się najbardziej rockową dzielnicą Warsza-
wy. Na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej 
znów stanie scena i pojawią się na niej obec-
ne i przyszłe (mamy nadzieję) gwiazdy muzy-
ki gitarowej. Rock On to konkurs amatorskich 
zespołów rockowych, jego zadaniem jest 
promowanie i pomoc talentom, które jeszcze 
nie zostały dostrzeżone przez branżę i wielki 
świat showbiznesu. Oprócz tego daje amato-
rom szansę zagrania na wielkiej scenie z pro-
fesjonalnym światłem, nagłośnieniem oraz 
w towarzystwie prawdziwych gwiazd. W tym 
roku główną atrakcją wieczoru będzie występ 
Lipali, zespołu stworzonego przez Tomasza 
Lipnickiego, lidera Illusion. Supportować go 
będzie zwycięzca poprzedniej edycji Rock 
On, zespół Polska B. 

Zapraszamy już od 15:30, wtedy na scenie 
pojawią się zespoły, które zakwalifikowały 
się do finału. W tym roku jury miało wyjątko-
wo trudne zadanie, bo podczas pierwszego 
przesłuchania musieli wyłonić siedmiu fi-
nalistów spośród ... prawie 60 zgłoszeń! Nie 
było łatwo, ale się udało i jednego można być 
pewnym – koncert będzie bardzo różnorod-
ny i każdy znajdzie coś dla siebie.

Muzyka i podróże
Jakby to było mało, mamy jeszcze propozy-
cje dla tych, którzy odwiedzą nas we wrze-
śniu, zanim jeszcze ruszy praca w sekcjach. 
Już 18 września w obu naszych placówkach 
pojawią się muzycy z Filharmonii Narodowej. 
Na kolejnym „Spotkaniu z muzyką” tym ra-
zem słuchacze wyruszą do świata zwierząt 
i przekonają się jak można opowiadać o nich 
muzyką. W ODT Pogodna muzycy zagoszczą 
o 10:50, a godzinę później będzie można ich 
spotkać w Ośrodku.

20 września, zapraszamy na wyjątkowy reci-
tal pięknych piosenek o miłości. To propozycja 
dla słuchaczy w każdym wieku. Największe 
klasyki estrad polskich i zagranicznych zaśpie-
wają artyści Teatru Sabat, Mariusz Paweł Jaśko 
oraz Anna Sokołowska. 

Pod koniec miesiąca, kiedy większość z nas 
rozmyśla o jesieni, proponujemy Wam wy-
cieczkę na... Haiti. Wszystko za sprawą filmu 
Krzysztofa Szybińskiego. Spotkanie odbę-
dzie się 19 września, zapraszamy do Ośrodka 
Kultury przy Starzyńskiego o godzinie 17:00. 
Tydzień później w filii Pogodna odbędzie się 
wernisaż wystawy prac Waldemara Smolarka 
– nieżyjącego już artysty, który współpraco-
wał między innymi z Salvadorem Dali. Jego 
wystawy gościły w Szwecji, Hiszpanii, we 
Włoszech, Austrii a nawet Japonii. Doceniono 
go za granicą, otrzymał Medal Honoru w Ka-
nadzie za działalność charytatywną. Obrazy 

tworzył od lat 60-tych ubiegłego wieku. Do 
Kanady przeniósł się po wybuchu Stanu Wo-
jennego w 1981 roku. Teraz po wielu latach 
jego malarstwo wraca do Polski.

OTWIERAMY DRZWI  
– przyjdźcie i zobaczcie,  

co dla Was przygotowaliśmy!
Wrzesień to także czas, gdy otwieramy nasze 
drzwi i zapraszamy dorosłych i dzieci do zapi-
sów na zajęcia w Ośrodku Kultury oraz w Filii. 
W tym roku otwarcie będzie wyjątkowe, bo 
spotkamy się w wyremontowanej siedzibie 
przy ulicy Starzyńskiego. 13 września zarówno 
Ośrodek jak i Filia zapraszają wszystkich, ale 
specjalnie otwierają drzwi o różnych godzi-
nach. Chodzi o to, by rodzice i dzieci mogli od-
wiedzić obie placówki i spokojnie znaleźć od-
powiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania.

Najpierw, o 9 rano spotykamy się na Po-
godnej, gdzie spotkanie potrwa do południa. 
Potem przenosimy się na Starzyńskiego. Tam 
będą na gości czekać pracownicy, animato-
rzy i opiekunowie od godz. 14 do 17. Obie 
części dni otwartych mają swoje atrakcje. 
Na Pogodnej o godzinie 11:00 wystąpi Teatr 
Echo ze spektaklem „Roszpunka”, natomiast 
w Ośrodku o 16:00 będzie można obejrzeć 
sceniczną adaptację przygód Koziołka Ma-
tołka przygotowaną przez Teatr TAK.

BŁAżej GRYGiel

Wrzesień w Ośrodku Kultury Wesoła  
i Filii Pogodna!

R e K L a M a

Farby • lakiery • kleje 
gipsy • art. metalowe

i elektryczne
narzędzia • akcesoria

drabiny
stara miłosna

ul. jana pawła ii 66 (przy banku)
pon.-pt. 8.00-18.00, sob. 8.00-14.00

tel. 22 773 11 08

conieco

Organizuję  
imprezy okolicznościowe  
     dla dzieci

Animator rozbawi 
i zajmie czas

tel. 600 030 096 
www.wesolaanimacja.pl
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pryWAtne  
przeDSzKOle  
i ŻłOBeK „KuBuŚ”
ul. Jeździecka 21 f lok. 13
Warszawa Wesoła

nAJtAŃSze i nAJlepSze  
przeDSzKOle i ŻłOBeK W OKOlicy

Żłobek realizuje projekt rządowy „Maluch 2015”,  
w ramach którego każde dziecko żłobkowe  

ma obniżoną opłatę stałą o 244 zł do końca roku 2015.  
Liczba miejsc ograniczona!!!

tel. 602 67 89 51  •  www.przedszkolekubus.pl

pryWAtne  
przeDSzKOle  
i ŻłOBeK „KuBuŚ”
ul. Jeździecka 21 f lok. 13
Warszawa Wesoła

nAJtAŃSze i nAJlepSze  
przeDSzKOle i ŻłOBeK W OKOlicy!!!

prowadzimy nabór na nowy rok szkolny 2015/16.
WŁASNA KUCHNIA, ZAJĘCIA DODATKOWE. Przedszkole realizuje projekt 
unijny, w ramach którego przyjmujemy dzieci do przedszkola za darmo wg 

kryteriów: dzieci nie chodzące jeszcze do przedszkola, dzieci z rodzin żyjących 
poniżej minimum socjalnego, dla opiekunów samotnie wychowujących dzieci, 

dla dzieci z wadami postawy, autyzmem i deficytami psychologiczno- 
-pedagogicznymi. Rodzice wnoszą tylko opłatę za wyżywienie. 

tel. 602 678 951, 509 980 390 • www.przedszkolekubus.pl

Lato w bibliotece
Początek wakacji upłynął nam na spotka-
niach zorganizowanych dla dzieci w ramach 
akcji „Lato w mieście”. Tym razem motywem 
przewodnim wspólnych zabaw z dziećmi był 
cykl książek detektywistycznych pod tytułem 
„Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” Mar-
tina Widmarka.

Na spotkaniach z Lassem i Mają, bohatera-
mi książek „Tajemnica biblioteki”, „Tajemnica 
gazety”, „Tajemnica diamentów”, „Tajemnica 
mumii” dzieci miały okazję poznać warsz-
tat detektywa i zasady prowadzenia śledz-
twa. Znikały książki z biblioteki, w gazecie 
pojawiały się fałszywe informacje, znikały 
drogocenne kamienie, obrazy z muzeum. 
Rozwiązywaniu zagadek towarzyszyły zaba-
wy edukacyjne, literackie i plastyczne. Były 
próby projektowania strojów z nietypowe-
go materiału zakończone pokazem mody 
i wiele innych atrakcyjnych zabaw na kanwie 
książek Widmarka. Wszystkie zajęcia cieszy-
ły się ogromną popularnością. Dziękujemy 
dzieciom i ich rodzicom za zainteresowanie 
naszą wakacyjną propozycją. Dziękujemy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej za 
udostępnienie sali na te zajęcia!

Budżet partycypacyjny
8 lipca poznaliśmy wyniki głosowania w bu-
dżecie partycypacyjnym na 2016 rok. Miło 
nam poinformować naszych Czytelników, że 

projekt „Książki bez ograniczeń” dotyczący 
biblioteki zajął czwarte miejsce i w przyszłym 
roku otrzymamy z tego budżetu 10 100 zł na 
zakup nowości wydawniczych.

Orange dla bibliotek
Biblioteka w Wesołej w 2014 i 2015 korzy-
stała z dofinansowania w ramach Programu 
„Orange dla bibliotek” prowadzonego przez 
Fundację Orange. Przekazana dotacja wy-
korzystana została na opłatę za dostęp do 
Internetu w trzech placówkach: Bibliotece 
Głównej oraz filiach w Starej Miłośnej i Woli 
Grzybowskiej.

Nadwiślański Uniwersytet 
Dziecięcy w Wesołej!

„Czy dinozaury mogły szczękać zębami, czyli 
o tym, jakie zęby można znaleźć w skałach?”

Dziś fascynujemy się dinozaurami, tak jak 
nasi przodkowie smokami. Kto nie zna takich 
wymarłych gadów, jak tyranozaur czy bronto-
zaur? O ich życiu powstało wiele filmów. Nie-
wielu z nas jednak słyszało o Polonosuchus 
silesiacus i miało okazję rozmawiać z paleon-
tologami – ludźmi, którzy z dinozaurami mają 
do czynienia na co dzień, choć zniknęły z po-
wierzchni ziemi dziesiątki milionów lat temu. 
Okazją do tego będzie pierwsze w nowym 
semestrze spotkanie Nadwiślańskiego Uni-
wersytetu Dziecięcego, zorganizowane na 
zaproszenie Biblioteki Publicznej w Wesołej, 
poświęcone wymarłym gadom. Poprowadzi 
je znany polski paleontolog dr Tomasz Sulej 
– polski paleontolog specjalizujący się w ba-
daniu ewolucji archozaurów i płazów oraz 
paleontologii triasu. Autor wielu ważnych 
odkryć na terenie Polski i innych krajów: mię-
dzy innymi w 2005 roku opisał nowy gatunek 
znany obecnie jako Polonosuchus silesiacus. 
Uczestniczył także w wydobyciu i opisaniu 
szczątków olbrzymiego dicynodonta i duże-
go teropoda z osadów w okolicach Lisowic. 

Gdzie i kiedy? – 24 września o godzinie 
17.00 w Bistro „Zakątek” w Wesołej, przy ul. 

1 Praskiego Pułku 31. Zapraszamy dzieci od 
siódmego roku życia wraz z rodzicami. Zapi-
sy na www.naud.edu.pl. Wstęp wolny.

Od października zapraszamy dzieci w wie-
ku 7-11 lat na spotkania edukacyjne, któ-
re będą się odbywać dwa razy w miesiącu 
w poniedziałki o godz. 17. Terminy i tematy 
spotkań oraz warunki uczestnictwa podane 
zostaną na spotkaniu 24 września.

 „Obława augustowska” 
spotkanie autorskie  

z teresą Kaczorowską – 13 października 
2015 r. (wtorek), godz. 18.30

Obława augustowska to największa w powo-
jennej Polsce i do dziś niewyjaśniona zbrod-
nia stalinowska z lipca 1945 roku. Dokonały 
jej liczące ok. 45 tys. regularne oddziały Armii 
Czerwonej oraz jednostki 62. Dywizji Wojsk 
Wewnętrznych NKWD, wspomagane przez 
UB, MO oraz polscy żołnierze 1. Praskiego 
Pułku Piechoty. Zatrzymano ponad 7 tysięcy 
ludzi podejrzanych o działalność w podzie-
miu niepodległościowym, których uwięziono 
w kilkudziesięciu miejscach na terenie powia-
tów augustowskiego, suwalskiego, sejneń-
skiego, a także sokólskiego. Sowieci utworzyli 
dla nich tzw. obozy filtracyjne. Przesłuchiwa-
no w nich zatrzymanych, bito i torturowano 
metodami typowymi dla stalinowskiego apa-
ratu terroru.

Gość spotkania – Teresa Kaczorowska – 
historyk, dr nauk humanistycznych, autorka 
książki „Obława augustowska”.

R e K L a M a

W BiBliotece puBlicznej
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Sposób wykonania:
Do każdego słoika włóż: dwa ząbki czosnku, obrany 

korzeń chrzanu (około 4 cm), ułóż ciasno umyte ogór-
ki, a na wierzch pocięty koper. Zagotuj roztwór solny (na 
1 litr wody 1 i 1/2 łyżki soli). Wrzątkiem zalej ogórki i do-
kładnie zakręć słoiki.

BeATA PióReK  
autorka blogu www.iamhungryforideas.blogspot.com

Składniki: 
•	2,5	kg	śliwek	bez	pestek
•	0,5	kg	cukru
•	1	łyżka	octu	spirytusowego

Składniki: 
•	ogórki,	
•	korzeń	chrzanu

•	koper
•	czosnek,	
•	sól	do	przetworów

Kiszone ogórkiPowidła śliwkowe

przepisy

Sposób wykonania:
Umyte śliwki obierz z pestek wieczorem. Wrzuć do garnka w którym będą 

smażone powidła. Dodaj cukier, ocet i dokładnie wymieszaj. Odstaw na  
12-13 godzin, najlepiej na noc.

Rano wstaw garnek na malutki ogień, przykryj przykrywką i smaż je 4-5 
godzin. Najważniejsze jest to, żeby przez cały czas smażenia NIE MIESZAĆ 
ŚLIWEK!!! Jeśli nie będą mieszane na pewno się nie przypalą.

Napisałam 4 do 5 godzin, bo jeśli zobaczysz, że powidła po 4 godzinach mają 
jeszcze trochę wody to smaż je jeszcze jakiś czas, by woda odparowała. 

Po zakończeniu smażenia rozdrobnij powidła ręcznym robotem. Gorącą 
masę ułóż do słoików, zakręć i odstaw do góry dnem.

O ferta naszego sklepu jest skierowana do Pań i Panów 
zapracowanych i niemających czasu. Co dzień do 

sklepu trafiają świeże: polędwiczki z pieczarkami, de-
wolaje, kotlety schabowe, mielone, antrykoty, potrawy 
sezonowe: musaka, papryki faszerowane, naleśniki z se-
rem maskarpone i owocami, szeroka oferta pierogów, 
klusek. Swojskie wędliny dowozimy z wędzarni. Raz w ty-
godniu mamy świetne śledzie, np. w śmietanie z porem 
i orzechami.

Mamy nadzieję zagościć na Państwa stołach z wysokiej 
jakości kulinariami. Proponujemy na okazjonalne spotka-
nia m.in. polędwicę w kurkach, schab po warszawsku, 
mostek cielęcy faszerowany, gęś faszerowaną kaszą 
i prawdziwkami, kaczkę w pomarańczach i jabłkach pie-
czonych z żurawiną, ozór wołowy w sosie chrzanowym, 
pulpety cielęce w śmietanie, ryby faszerowane i w ga-
larecie takie jak sandacz czy łosoś. Polecamy świetne-
go tatara, kołduny litewskie, bliny, pierogi empanadas. 
Doskonałe sałatki nie zawiodą oczekiwań. Deser może-
my uwieńczyć  tortem, ciastami i lodami na naturalnych 
wyselekcjonowanych produktach, spełnią na pewno Pań-
stwa gusta.

To co proponujemy to tylko kilka pozycji. Realizujemy 
zamówienia z polskiej kuchni i potrzebujemy na to czte-
rodniowego wyprzedzenia.

Galeria Smaków ZDROWY DOM
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Stara Miłosna, ul. Jana Pawła II 7 (obok Lidla)
Otwarte: pn.-pt. 10.00-19.00, sob. 10.00-16.00
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Ogłoszenia drobne o charakterze sąsiedzkim publikujemy nieodpłatnie. 
Maksymalna długość tekstu – 100 znaków ze spacjami. Treść prosimy 
przesyłać do 20 dnia miesiąca poprzedzającego emisję numeru, na adres: 
drobne@staramilosna.org.pl z zaznaczeniem rubryki, w której ma być 
zamieszczone ogłoszenie.

Szukam opiekunki dla dwójki dzieci (dziewczynka hh
6 lat, chłopiec 3 lata). Odbieranie dzieci ze szkoły i 
przedszkola (mile widziany własny samochód), orga-
nizacja czasu wolnego, pomoc przy lekcjach, opieka 
w trakcie choroby. Stara Miłosna, tel. 888-871-971.

Poszukuję Pani do sprzątania domu jeden raz w tygo-hh
dniu w Wesołej, tel. 665 759 706.

ART. PLASTYCZKA ZAOPIEKUJE SIĘ DZIECKIEM hh
ROZBUDZAJĄC KREATYWNOŚĆ MANUALNĄ I WY-
OBRAŹNIĘ. TEL. 605 110 300

Rozniosę ulotki. Doświadczenie. Referencje. Tanio. hh
Tel. 883-466-477.

Studentka UW udzieli korepetycji, pomoże w odrabia-hh
niu lekcji i przygotuje do egzaminów z j. angielskiego, 
biologii i chemii. Tel. 602-607-901.

MATEMATYKA, FIZYKA – matury, studenci. Dojeż-hh
dżam. Dr, 665-014-406.

Absolwentka anglistyki i studentka iberystyki udzieli hh
korepetycji z j. angielskiego, j. niemieckiego i j. hisz-
pańskiego. Wszystkie poziomy, doświadczenie. Do-
jazd do ucznia w Starej Miłosnej. Tel. 793-457-954.

O g Ł O S Z E N i a  D R O B N E
Ogłoszenia drobne KOMERCYJNE zamieszczamy w ramce 58x25 mm. 
Standardowe – w cenie 30 zł netto; kolorowe – w cenie 40 zł netto. Ma-
ksymalna długość tekstu – 150 znaków ze spacjami. Treść prosimy prze-
syłać do 20 dnia miesiąca poprzedzającego emisję numeru, na adres: 
reklama@staramilosna.org.pl, tel. 537 49 00 48.

ReKLaMa Informacje o zasadach zamieszczania reklam w „Gazetce Sąsiedzkiej” można uzyskać pod adresem: 
reklama@staramilosna.org.pl lub numerem telefonu: 537 49 00 48 (Joanna Januszewska)

MATEMATYKA, OGÓLNIAK, RÓWNIEŻ ZAKRES ROZ-hh
SZERZONY. STARA MIŁOSNA. TEL. 514 37 14 95.
Student II roku PW oferuje korepetycje z matematy-hh
ki. Zakres: szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum. 
Przygotowania do sprawdzianów, kartkówek, egzami-
nów. Tel. 516-309-589.
Wykwalifikowana nauczycielka angielskiego z wielo-hh
letnim stażem pracy, doświadczeniem pobytu w USA 
oraz UK przygotowuje do egzaminów, matury, Busi-
ness English, konwersacje. Tel. 533 0000 22.
Studentka III roku Inżynierii nanostruktur chętnie hh
udzieli korepetycji oraz przygotuje do poprawek z MA-
TEMATYKI oraz CHEMII. Tel. 664 715 555.
Matematyka – skuteczna nauka i pomoc w nadrobie-hh
niu zaległości. Przygotowanie do egzaminów. Tel. 692 
576 475.
Wynajmę mieszkanie 50 mhh 2 (3-pok., I p.) + taras + ew. 
miejsce garażowe, wyposażone, Osiedle Sosnowa 
St. Miłosna, tel. 500 453 327.
Sprzedam segment skrajny z roku 1997, działka hh
319 m2, obecnie wynajmowany, cena 600 tys. zł, tel. 
502 600 775.

SPRZEDAM DOM – 1/2 BLIŹNIAKA, DUŻY OGRÓD, hh
WESOŁA CENTRUM. Bardzo dobra lokalizacja. 782 
202 380.
Sprzedam całą wyprawkę dla dziecka, tj. wózek głę-hh
boki wraz z nosidełkiem, łóżeczko wraz z materacem, 
ubranka w bardzo dobrym stanie od roz. 52, cena do 
uzgodnienia, tel. 511-130-602.
Poszukuję do wynajęcia domu/segmentu w Starej Mi-hh
łosnej dla 4-osobowej rodziny, tel. 501-061-710.
Sprzedam maszynkę do cięcia glazury MGŁ-400. hh
Użyta raz w dobrym stanie. Do odbioru osobistego. 
Cena rynkowa ponad 100 zł, moja oferta 70 zł. Tel. 
692 420 355.
Segment środkowy sprzedam, dobra lokalizacja Sta-hh
ra Miłosna, do zamieszkania, cena do negocjacji, tel. 
781 498 822.
MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA: Studentka hh
IV roku PW udzieli korepetycji z matematyki, fizyki, in-
formatyki, pomoże w przygotowaniu do klasówki. Tel. 
502-381-369.
Studentka Politechniki Warszawskiej udzieli korepety-hh
cji z matematyki, tel. 516 526 798.

Dor abianie klucz y
mieszkaniowych i samochodowych 

ul. Trakt brzeski 73 (bud. Biedronki)
czynne: wt.-pt. 1200-1900, sob. 1000-1400

tel. 692 905 352
005

HOTEL DLA MAŁYCH ZWIERZĄT
STRZYŻENIE PSÓW I PIELĘGNACJA

Stara Miłosna
Lek. wet. Izabela Rupińska

tel. 606-482-555, 22 773-10-88
006

z e G a r M i S T r z
 zegary, zegarki, paski, bransolety

 naprawa, SprzeDaż
 baterie, szkła itp.

Stara Miłosna, ul. Jana Pawła II 158
czynne: pn.-pt. 10-18, sob. 10-14

tel. 606 657 692
004

Sklep „pSia koŚĆ”
wszystko dla zwierząt (karmy, akcesoria) 

Stara Miłosna, ul. Dolomitowa 6  
(wejście od Jana Pawła II obok cukierni Gama)

tel. 509 455 028
na Terenie weSołej i Sulejówka 

Dowóz GraTiS
025

uSłuGi HyDrauliczne 
•	remonty	i	modernizacje	instalacji	gazowych,	

kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i pieców
•	przeglądy	i	naprawy	kominiarskie
•	uprawnienia	budowlane	i	gazowe

696-321-228 www.silczuk-hydraulika.pl
003

biuro rachunkowe 
Licencja MF Nr 14424/99

warszawa-wesoła, ul. irydowa 16
tel./fax 22 773 26 93, 695 708 695

fismag@poczta.fm
011

036

PRANIE  
dywanów 

i wykładzin, mebli 
tapicerowanych, 

tapicerki samoch.

KOSZENIE 
trawników 

i nieużytków, 
wycinka drzew 

i krzewów

MYCIE 
kostki, 

elewacji, 
okien itp.

Grzegorz Kaliszewski • tel. 791-355-566

PRANIE 
dywanów, wykładzin,

tapicerki meblowej i samochodwej

tel. 500 753 803
Dojazd gratis!

np. pranie tapicerki samochodowej – 100 zł
033

TAXI–WESOŁA
Stanisław  
Majewski

063

080

USŁUGI DEKARSKIE
pokrycia dachowe oraz  

wszelkie obróbki dekarskie
tel. 601-095-820

082

DRObNE REMONTY  
I NAPRAWY

SPRZąTANIE STRYChóW I PIWNIC
503 065 403

083

SPRZĄTANIE,  
PIELĘGNACJA ZIELENI

BIURA, WSPóLNOTY, OSIEDLA, PARKINGI

504 090 950

084

UPORZĄDKUJEMY TWÓJ 
OGRÓD I DZIAŁKĘ

SPRZąTANIE, KOPANIE, KOSZENIE, PRZYCINANIE, 
OPRYSKI, ZAKŁADANIE TRAWNIKóW

503 065 403

085

GRAbIENIE LIśCI
ODśNIEŻANIE
504 090 950

086

Hotel Willa ZagórZe  
zatrudni:

kelnerów, kucharzy, cukierników,  
serwis hotelowy – na stałe/dorywczo

CV na adres: praca@willazagorze.pl 
513 642 374

Nauka i doskoNaleNie pływaNia  
oraz treNiNgi persoNalNe Na siłowNi  

w Villa Park Wesoła oraz okolicach.  
Zaprasza dyplomowany instruktor pływania  

oraz trener personalny.
tel. 692 266 796 – Damian

087

088

PODŁĄCZANIE, MONTAŻ  
I NAPRAWA SPRZĘTU AGD:
–  pralek, pralko-suszarek, suszarek,
–  zmywarek, lodówek, zamrażarek,
–   kuchni gazowych, elektrycznych 

i mieszanych,
–  piekarników elektrycznych itp.

Wesoła-Stara Miłosna, ul. Gościniec 154/28
tel. 507 130 389, 500 322 255

OKRESOWE PRZEGLĄDY PIECÓW 
GAZOWYCH ORAZ DRObNE NAPRAWY
PODŁąCZANIE CZUJNIKóW TEMPERATURY
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www.transnec.waw.pl

Warszawa-Wesoła, ul. Szosa Lubelska 2
tel. 22 773 37 67, tel./fax 22 773 24 63

wywóz  
nieczystości płynnych

IndywIdualne projekty  
archItektonIczno-budowlane

adaptacje projektów  
gotowych

przebudowa/rozbudowa

plany zagospodarowanIa 
terenu

Pełna obsługa inwestycji 
budowlanych

kosztorysy I przedmIary 
InwestorskIe

nasza praca to pasja, której celem jest 
tworzenIe archItektury użytkowej

PAW-BUD

 Beton towarowy 
 Transport 
 Pompa

05-462 Wiązowna, Duchnów, Szosa Mińska 48
tel. 22 795 15 94, 22 795 11 44, kom. 601 384 524

e-mail: pawbud@poczta.onet.pl

PAW-BUD

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk

gimNastyka korekcyjNa 

tel. 694 672 978, beata-dobrowolska@wp.pl
warszawa-wesoła, ul. słonecznej polany 5

• rehabilitacja po urazach
• masaże: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajace
• treNiNgi iNdywidulaNe dla pań

Ośrodek specjalizuje się w leczeniu dzieci
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WYJĄTKOWE DOMY

www.ogrodywesola.pl Tel.: +48 534 405 300
Ceny już od 750 000 zł

WYJĄTKOWE DOMY

www.ogrodywesola.pl Tel.: +48 534 405 300
Ceny już od 750 000 zł


